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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง

Human Resource Management in the Business Sector 

in the Rapidly Changing World

บทคัดย่อ

	 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน	 

ส่งผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินงานขององค์การ	และยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การ	 

บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการน�าพาประเทศเข้าสู่โมเดล	

ประเทศไทย	4.0	(Thailand	4.0)	ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม	เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการปรับตัว

ตามเช่นกัน	เพ่ือให้องค์การสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	ที่ธุรกิจ 

จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้	ความคิดสร้างสรรค์	และนวัตกรรม	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับ 

ความสนใจอย่างต่อเนื่อง	ควบคู่กับการตื่นตัวของการน�านวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้าง

องค์การ	การออกแบบลักษณะงานและการพัฒนาคุณภาพบุคลากร	โดยมีหลักคิดเพื่อการเพิ่มก�าลัง 

การผลิตของทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม	ด้วยการดึงดูด 

พนักงานที่มีศักยภาพสูงมาร่วมงาน	น�านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงานและบุคลากร	

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การดูแลใส่ใจและรักษาบุคลากร	การสร้างความผูกพันของบุคลากร	และ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เสาวนีย์	สมันต์ตรีพร

Saowanee	Samantreeporn
สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

e-mail	:	film.phd5@gmail.com

ค�าส�าคัญ	:	การบริหารทรัพยากรมนุษย์,	การเปลี่ยนแปลง

ABSTRACT

	 The	rapid	change	and	 the	uncertainty	of	 the	business	environment	of	 today	have	 

brought	 about	 change	 in	 the	 operation	 of	 business	 organizations	 as	well	 as	 the	 

business	strategy.	And	without	exception	 the	 resource	human	development	 receives	 

the	 impacts	 from	the	rapid	change.	As	 is	well	known,	 the	Government	 is	geared	up	 for	 

the	model	 titled	Thailand	4.0.	 It	 is	aimed	at	changing	the	Thai	economic	structure	driven	 

by	 innovations.	As	 the	economic	context	changes,	 the	human	 resource	management	 



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

2

บทน�า

	 การน�าพาประเทศเข้าสูโ่มเดล	ประเทศไทย	

4.0	(Thailand	4.0)	ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู ่ 	 “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรม”	 มุ่งเน้นพัฒนากลุ่มอาหาร	 เกษตร	

และเทคโนโลยีชีวภาพ	เช่น	สร้างเส้นทางธุรกิจ

ใหม่	(New	Startups)	ด้านเทคโนโลยีการเกษตร	

เทคโนโลยีอาหาร	กลุ ่มสาธารณสุข	 สุขภาพ	

และเทคโนโลยีทางการแพทย์	กลุ่มเครื่องมือ	

อุปกรณ์อัจฉริยะ	และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม	กลุ่มดิจิตอล	เทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ	

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 

อุปกรณ ์ เชื่ อมต ่อออนไลน ์ โดยไม ่ต ้องใช ้

คน	 เทคโนโลยีการศึกษา	 อี -มาร ์ เ ก็ตเพลส	 

อ-ีคอมเมิร์ซ	ในปัจจุบันถงึแม้เทคโนโลยนีวตักรรม

จะมีความเจริญก้าวหน้าเพียงใด	ล้วนอยู่ภายใต้ 

ความรู ้ความสามารถของมนุษย์เพราะเป็น 

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและก�าหนดเงื่อนไขในการ 

ใช้เทคโนโลยี	การได้รับผลประโยชน์จากความ

เจริญ	 เกิดการแข่งขันที่ซับซ ้อนและรุนแรง	

(นิติธรรม.	2559)	ส�าหรับนักเศรษฐศาสตร์มองว่า

ทุนมนุษย์เป็นการรวมของทักษะ	ความรู้	สุขภาพ	

และค่านิยมในตัวคนคนหนึ่งซึ่งไม ่สามารถ 

แยกออกจากกันได ้ 	 ดั งนั้ นการลงทุนหรือ 

การจ่ายค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกับบุคลากร	ทัง้การศกึษา	 

การฝึกอบรม	สวัสดิการ	และอื่นๆ	ถือเป็นการ

ลงทนุเพือ่ให้ได้ผลตอบแทนคือรายได้ขององค์การ	

(สมพิศ	 ทองปาน.	 2559)	 การเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของสภาพ

แวดล้อมทางธรุกจิในปัจจบุนั	ส่งผลท�าให้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงในการด�าเนินงานขององค์การ	และ

ยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

มนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	(Noe,	et	al.,	2012)	

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีเตรียมความ

พร ้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ของการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	 ในการรับมือกับความ

ท้าทายทางธุรกิจ	 (ฉัตรนรินทร์	 เมธีกุล.	2559)	 

is	bound	 to	change	as	well	so	 that	 the	business	organization	could	strongly	grow	and	 

prosper	with	efficiency.	The	business	 is	 forced	to	compete	with	 the	help	of	knowledge,	 

wisdom,	 initiatives	and	 innovations.	Human	resource	development	continually	 receives	

great	attention	along	with	the	awareness	of	adopting	the	 innovation	for	use	 in	enhancing	 

the	organizational	structure,	 job	designs	and	human	resource	development	base	on	the	 

idea	that	the	production	of	human	resource	must	be	compatible	with	the	social	and	market	

needs.	This	can	be	done	by	selecting	the	persons	with	high	caliber	to	work,	making	use	 

of	 information	technology	innovation	for	human	resource	management	and	administration,	

keeping	good	people	and	making	 them	strongly	committed	 to	 the	organization.	Finally,	 

the	organization	administration	practices	must	keep	up	with	 the	rapidly	changing	world	

situations.

Keywords :	human	resource	management;	change	of	economic	context
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ในยุค	 THAILAND	4.0	 เป็นการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจแบบเน้นคุณค่า	 (Value-

Based	Economy)	มีการมุ ่งเน้น	 Startups	 

และทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเช่ียวชาญและ

ทักษะสูง	แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบัน

มักพบในรูปแบบการส่งฝึกอบรมทางวิชาการ	 

หรืออบรมเชิงปฏิบัติการแต่ยังขาดการพัฒนา

ส่วนที่เป็นสมรรถนะแกน	(Core	competencies)	

โดยเฉพาะในมิตด้ิานกรอบแนวคดิ	(Conceptual	

framework)	และผังระเบียบความคิด	(Mindset)	

การน�าหลกันวตักรรมมาใช้เพือ่พฒันาผงัระเบยีบ

ความคิด	 (Mindset)	และสร้างสมรรถนะแกน	

(Core	competencies)	จึงเป็นสิ่งที่องค์การที่

ประสบความส�าเร็จพยายามขับเคลื่อน	

	 จากการที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ	ที่ไม่สามารถ

อาศัยหลักการบริหารจัดการแบบเดิมๆ	ได้อีก

ต่อไป	บทความนี้ได้น�าเสนอประเด็นของการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจซึ่งส่งผล 

ต่อองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย	์ 

ที่สามารถน�าไปใช้ในบริหารบุคลากร	 เพื่อช่วย

สร้างความสามารถในการแข่งขนัและการอยูร่อด

ขององค์การในสถานการณ์ความท้าทายของโลก

ในปัจจุบันและอนาคต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

	 จิตติมา	 อัครธิติพงศ์	 (2556)	ปัจจุบัน

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีจุดมุ่งเน้น

ที่การวางแผนกลยุทธ์ให้มุ ่งสู ่การเจริญเติบโต

ของก�าลังคนและความเจริญของธุรกิจ	ที่ผ่านมา 

มีการน�าเสนอว่า	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จะต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ	

โดยเฉพาะในภาวะที่องค์การมีการขยายธุรกิจ	

เพิ่มยอดขาย	ก�าลังการผลิต	องค์การจะต้อง

มีการเตรียมก�าลังคน	 และพัฒนาก�าลังคน 

ให้พร้อม	แต่แทบจะไม่มีการกล่าวถึงแนวคิด

การบริหารทรัพยากรบุคคล	ในช่วงที่องค์การ 

อยูใ่นภาวะถดถอยและก�าลงัประสบปัญหาวกิฤติ

ทางเศรษฐกิจ	องค์การจะใช้แนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอย่างไร	 เพื่อให้สามารถฝ่าฟัน

ภาวะวิกฤติ	รักษาองค์การให้รอดและสามารถ

รักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้ให้ได้มาก

ทีส่ดุ	การทีอ่งค์การจะกระท�าภารกจิหลกัให้บรรลุ

วัตถุประสงค์	และมีประสิทธิ์ภาพน้ัน	หน่วยงาน

จ�าเป็นจะต้องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณ 

ที่เหมาะสม	ถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากร

ที่ดี	มีความสามารถ	ปัจจัยด้านอื่นๆ	ก็จะดีตาม

มา	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์	โดยมภีารกจิหลัก	

ได้แก่	การวางแผน	การก�าหนดงาน	หรอืออกแบบ

งาน	การวิเคราะห์งาน	การสรรหา	การคัดเลือก	

การประเมนิผลพนกังาน	การฝึกอบรมและพฒันา	

ค่าตอบแทน	สขุภาพ	และความปลอดภัย	การพ้น

จากงานของพนักงาน	จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

ทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบ

	 สมบติั	กสุมุาวล	ี(2547)	ตัวแบบการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญจาก	2	ส�านักคิด	คือ

	 1.	 ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์กลุ ่มฮาร์วาร์ด	 (The	Harvard	model)	

หรือเรียกว ่ากลุ ่มแนวคิดแบบ	 มนุษย ์นิยม 

เชิงพัฒนาการ	 (developmental	humanism)	 

เป็นแนวคิดหลักที่ทรงอิทธิพล	และแพร่หลาย

ที่สุด	มีรากฐานมาจากส�านักคิดมนุษยสัมพันธ	์ 

ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ท่ีเรื่องของการสื่อสารในองค์การ	

การสร้างทีมเวิร ์ก	 และการใช้ความสามารถ

ของแต่ละบุคคลให้เกิดอัตถประโยชน์สูงสุด	

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์จะให  ้
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ความส�าคัญกับเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพ

ของคนในองค์การ	เพราะการที่จะท�าให้องค์การ

มีผลประกอบการท่ีดีขึ้น	องค์การจะต้องสามารถ

ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์การ

ให้เหมาะสม	และเมือ่บุคลากรได้รบัการตอบสนอง 

ที่ดี	 ก็จะเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ท�าให้องค์การ 

เกิดภาวะอยู่ดีมีสุขทางสังคมขึ้นภายในองค์การ	 

2.	ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ส�านักมิชิแกน	 (The	Michigan	School)	หรือ

เรียกอีกนามหน่ึงว่าเป็นแนวคิดแบบ	บริหาร

จัดการนิยม	 (managerialism)	 เป็นกลุ่มที่เน้น

เรื่องของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	ที่ให้ความ

ส�าคัญกับผลประโยชน์ตอบแทนที่องค์การจะ

ได้รับ	 โดยท่ีเรื่องของคนและการบริหารจัดการ

คนเป็นเครื่องมือในการท�าให้บรรลุสู่เป้าหมาย

ขององค์การ	ดังน้ันจึงมีผู้เรียกแนวคิดนี้ว่า	 เป็น

พวก	อัตถประโยชน์-กลไกนิยม	 (utilitarian-

instrumentalism)	

	 ประเวศน์	มหารัตน์สกุล	(2551)	เป้าประสงค์

ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	 ในทาง

ธรุกจิองค์การเอกชนแบบจารตีดัง้เดมิมเีป้าหมาย	

ส�าคัญ	3	ประการ	คือ

	 ประการที่	1	เป้าหมายของการสร้างความ

มั่นใจว่าองค์การจะอยู่รอดได้พร้อมไปกับความ

สามารถท่ีจะมีก�าไรในการประกอบธรุกจิได้อย่าง

เพียงพอซึ่งเกี่ยวโยง	ไปถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่จะ

รักษาความเป็นหุ้นส่วนไว้หรือไม่

	 ประการท่ี	2	แสวงหารูปแบบของการมี

ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน	 เพ่ือ 

ที่จะท�าให้องค์การอยู่รอด	และมีก�าไรที่ต่อเนื่อง

	 ประการที่	 3	 การด�ารงอยู่ขององค์การ 

ต้องให้ความใส่ใจกับผลกระทบที่ตนเองจะก่อ 

ให้เกิดข้ึนกับสังคมโดยรวมด้วย	นั่นคือองค์การ

จะต้องมเีป้าหมายเรือ่งความชอบธรรมทางสงัคม

ขององค์การด้วย

	 เมื่อองค์การธุรกิจเอกชนมีเป้าประสงค์	

3	ประการข้างต้น	ย่อมส่งผลต่อเป้าประสงค์

ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 	 ซึ่ง

อาจจะสามารถแปลงเป้าประสงค์ใหญ่ระดับ

องค์การมาสูเ่ป้าประสงค์ย่อยในระดบัการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์	ซึ่งจะสามารถช่วยให้เราเห็น

ภาพเป้าประสงค์ของการบรหิารจดัการทรพัยากร

มนุษย์ได้ดังนี้

	 1.	 ใ น แ ง ่ ข อ ง ก า ร ที่ จ ะ ต ้ อ ง ส ร ้ า ง 

ความมั่นใจว่าองค์การจะสามารถอยู ่รอดได ้

พร ้อมไปกับความสามารถที่ จะมีก� า ไรใน

การประกอบธุรกิจได้อย่างเพียงพอน้ัน	 การ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องก�าหนด

เป้าประสงค์ในแง่ของการสร้างผลิตภาพด้าน

แรงงานให้เกิดขึ้นภายในองค์การ	 นั่นย ่อม

หมายถึงเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนที่เกี่ยวกับ

ทรัพยากรบุคคลในองค์การ

	 2.	 ในแง ่ของการที่องค ์การประสงค  ์

ที่จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน	

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คงจะต้อง

ก�าหนดเป้าประสงค์ในแง่ของการที่จะท�าให้

องค์การพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง	ดังนั้นการ

ท�าให้องค์การมีความยืดหยุ่นพร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง	และการแข่งขันอย่างย่ังยืนจึงเป็น

เป้าประสงค์ที่ส�าคัญอีกประการ

	 3.	 ในแง่ของการที่องค์การประสงค์ที่จะ

มีความชอบธรรมทางสังคม	ก็ถือเป็นภาระหน้าที่

ส�าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ทีจ่ะต้องมเีป้าหมายทีมุ่ง่เน้นการสร้างให้องค์การ

มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งความรับผิดชอบต่อบุคลากรภายในองค์การ	 
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

และผลกระทบจากการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่จะไปมีผลต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	ลูกค้า	และ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่าง	ๆ

 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคการ

แข่งขันในปัจจุบันนั้นจะต้องน�าศาสตร์อื่นๆ	มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ดุ	ไม่ว่าจะเป็น

หลักการตลาด	การวิจัย	และพฤติกรรมองค์การ	

	 แนวความคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์	

สามารถแบ่งออกเป็น	6	ภารกิจที่ส�าคัญดังนี้	คือ	

(Pucki,	Tichy,	&	Barnett,	1992)

	 1.	 ก า ร ออกแบบง าน ในอ งค ์ ก า ร	

(organization	design)	การจัดโครงสร้างของงาน

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	ภาระหน้าที่	เป้าหมาย 

ขององค์การ	 ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ	์ 

เป็นเร่ืองท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ความ

ส�าคัญเป็นอย่างมาก	การออกแบบ	และจัดระบบ 

งานต้องสอดคล้องกับคน	 เทคโนโลยี 	 และ

วัฒนธรรมขององค์การนั้นๆ	ปริมาณงานกับ

ปริมาณคนต้องสมดุลกัน

	 2.	 การสรรหา	 (staffing)	กระบวนการ 

คัดเลือก	บรรจุตลอดจนกล่อมเกลาให้บุคคล 

เหล่าน้ันมีวัฒนธรรม	การคัดเลือกคนในแนวคิด

ใหม่	มุ ่งเน้นเลือกคนให้เข้ากับวัฒนธรรมของ

องค์การมากท่ีสดุ	ถ้าสามารถเลอืกคนทีส่อดคล้อง

กับองค์การได้	คนก็จะท�างานอย่างมีความสุข	 

ป ัญหาของการออกจากงานก็จะน ้อยลง	

กระบวนการของการสรรหาได้ครอบคลุมไปถึง

การกล่อมเกลาพนักงานใหม่ด้วย	ซึ่งจะแบ่งได้	

2	ส่วน	คือ	การปฐมนิเทศ	ให้พนักงานใหม่ได้

ทราบถึงเป้าหมาย	ภารกิจ	ตลอดจนวิสัยทัศน์

ขององค์การ	การเรียนรู้กฎระเบียบ	ในส่วนที่สอง	

องค์การต้องช่วยให้พนกังานใหม่สามารถปรบัตวั

เข้ากับสิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมขององค์การ

	 3.	 ระบบการให้รางวัลและผลตอบแทน	

(reward	 system)	ถือเป็นวิธีการดึงดูดคนดี	 

มีความสามารถให้เข้ามาสู่องค์การ	ด้วยการที่จะ 

รักษาคนเก่าและดึงดูดคนใหม่ไว้	ระบบการจ่าย

ค่าตอบแทน	และสวัสดิการต้องสอดคล้องกับ

ความต้องการของพนักงาน	และต้องมีความ 

เป็นธรรม	การให้รางวัลควรมีความหลากหลาย

ในรูปแบบ	คือ	มีทั้งแรงจูงใจ	หรือตอบแทนทั้งใน

ระยะสั้น	 เช่น	เงินเดือน	ระยะกลาง	เช่น	โอกาส 

ในการศึกษาอบรมระยะยาว	นอกจากนี้รูปแบบ

ของรางวัล	หรือเครื่องจูงใจต่างๆ	ควรน�าเข้ามา

ใช้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

	 4.	 การประ เ มินผลการปฏิบั ติ ง าน	

(performance	appraisal)	 เป็นกิจกรรมในการ

หาเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของ	ผู ้บังคับ

บัญชา	และผู้ที่ถูกประเมิน	มีการวางเป้าหมาย

การท�างานร่วมกนั	และก�าหนดเกณฑ์ในการวดัผล

ร่วมกัน	การประเมินผลจะท�าโดยผู้บังคับบัญชา	 

ผู้ใต้บังคับบัญชา	เพ่ือนร่วมงาน	และลูกค้า	ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงวิธีการเหล่าน้ี	ก็จะลดบทบาท	

ของผู้บังคับบัญชา	และท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน	หรือ

ตัวพนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบ	หรือให้บริการ

กับลูกค้าดีขึ้น

	 5.	 การพฒันาการบรหิาร	(management	

deve lopment) 	 เน ้นการพัฒนาพนักงาน	

และพัฒนาองค์การ	 ด้วยวิธีการอบรมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์	ในการท�างาน	ส่งเสริมการท�างาน

เป็นทีม	และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ	 โดย

หน่วยงานให้การสนับสนุนทั้งด ้านการเป ็น 

ผู ้จัดการศึกษาให้เอง	 หรือให้การสนับสนุน 

ด้านค่าใช้จ่าย	เวลา	และสนับสนุนทางด้านจิตใจ	

ซึง่การพฒันาทัง้ในด้านการศกึษา	และการอบรม	
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นี้เป็นการพัฒนาท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการ

ของบุคคลในองค์การ	การพัฒนาสายงาน	และ

ความก้าวหน้าในอาชีพ	เพื่อให้มีความสอดคล้อง

ทั้งในแง่ของบุคคล	ต�าแหน่งงาน	และการพัฒนา

องค์การในภาพรวม

	 6.	 การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

ในองค์การ	 (communication)	 ในทุกระดับ	

พนักงานทุกคนควรมีสิทธิได้รับทราบ	การส่งผ่าน

ข้อมูล	นอกเหนือจาก	ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ

ในเชิงธุรกิจแล้ว	ข้อมูลที่เก่ียวกับความคิดเห็น

ของพนักงานที่มีต่อองค์การต่อผู้บริหาร	ก็จะต้อง

ถูกส่งผ่านมาให้ผู้บริหาร	 ได้รับทราบด้วย	ช่อง

ทางท่ีพนักงานสามารถเสนอแนวความคิดได	้ 

อาจเป็นการพบปะกันโดยตรง	หรือผ่านทางสื่อ

ยุคการเปลี่ยนแปลง

	 นิติธรรม	(2559)	รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมาย

ในการน�าพาประเทศเข้าสู่โมเดล	“ประเทศไทย	

4.0	 (Thailand	 4.0)”	แน่นอนว่า	 เมื่อบริบท

ทางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง	การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ	ควรต้องมี

การปรับตัวตามเช่นกัน	 เพื่อให้องค์การสามารถ

เติบโตในบริบทใหม่ได ้อย ่างเข ้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ	ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่นัก	HR	จะ

ต้องมองการณ์ไกล	คาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดฝัน	

(Expect	 the	Unexpected)	ไว้ล่วงหน้า	และ

เตรียมหาหนทางรับมือที่เหมาะสมกับองค์การ 

ของตน	 โดยแนวโน้มส�าคัญที่ก�าลังจะเกิดขึ้น	

ได้แก่

 ประเทศไทยก�าลั งจะเข ้าสู ่สั งคม 

ผู ้สูงอายุ (Aging	Society)	ปรากฏการณ์นี้ 

ส ่ งผลกระทบต ่อองค ์การ 	 ในการสูญเสีย

บุคลากร	โดยเฉพาะบุคลากร	Gen	BB	ที่ถึงเวลา 

เกษียณอายุ	และส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสีย 

องค์ความรู้	ประสบการณ์	เทคนิค	เคล็ดลับต่างๆ	

ที่สั่งสมในตัวบุคลากรเหล่านั้นไปด้วย	ดังนั้น 

สิง่ท่ีนกั	HR	ควรต้องหาหนทางให้เกดิการถ่ายทอด

องค์ความรู ้จากพนักงานรุ ่นเก่าไปสู ่พนักงาน 

รุน่ใหม่	รวมทัง้อาจยดืเวลาเกษยีณอายอุอกไปได้

ตามความเหมาะสม	ไม่จ�าเป็นต้องผูกกับตัวเลข	

“60	ปี”	เท่านั้น	

 รู ป แ บ บ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ยุ ค ก า ร

เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่เน้น

การผลิตปริมาณมากและใช้แรงงานราคาถูก	 

ไปสู ่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรู 	้ 

ความคิดสร ้างสรรค์	 นวัตกรรม	 และการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล	 ฉะนั้นนัก	 HR	 จึงมีหน้าที่

ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพคนให้สูงขึ้น	และ

หาแนวทางสร้างคนให้เป็น	“นักคิด”	ที่สามารถ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	ให้เกิดขึ้น

 การเช่ือมโยงของโลกในยคุโลกาภวิตัน์  

(Globalization)	มีความเข้มข้นท�าให้เรามีโอกาส

เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดไม่ถึง	

(Rapid	and	Unpredictable	change)	มากขึ้น	 

เช ่น	 การออกจากสหภาพยุโรปของประเทศ

อังกฤษ	การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ	หรือ

การด�าเนินธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่

ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตมาก	นัก	HR	จึงต้องรู้

ปรากฏการณ์ต่างๆ	ในโลกและพร้อมรับทุกการ

เปลี่ยนแปลง

 การเกิดที่ท�างานแบบใหม่ที่เรียกว่า 

Digital Workplace	ค�าว่า	“Internet	of	Things”	 

จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกอย่างมาก	

ข้อมูลแทบทุกอย่างในอนาคตจะถูกเชื่อมโยง 

อยูใ่นโลกอนิเตอร์เนต็	แม้แต่ประเทศไทยกเ็ตรยีม

พร้อมท่ีปรับตัวสู่	Thailand	Digital	Economy	
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ภายในปี	2020	ดังนั้นในอนาคต	นัก	HR	จึงต้อง

มแีผนแล้วว่า	จะมวีธิบีรหิารการท�างานผ่านระบบ

ออนไลน์อย่างไร	และจะบริหารจัดการดิจิทัล 

คอนเทนต์ในองค์การให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

 ทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตจะอยู่ใน Mobile 

Technology	เช่น	นโยบายพร้อมเพย์	(Promtpay)	

หรือ	National	e-Payment	ของรัฐบาล	นับจากนี ้

เรื่องของการท�าธุรกรรมหรือการท�างานอื่นๆ	 

จะสามารถด�าเนินการผ่าน	Mobile	Technology	

เช่น	สมาร์ตโฟน	หรืออุปกรณ์อื่นๆ	 ได้มากขึ้น

เรื่อยๆ	นัก	HR	ต้องเตรียมเปลี่ยนวิธีการท�างาน

ของตัวเอง	ซึ่งอีกไม่นานทั้งหมดอาจต้องกระท�า

ผ่าน	Mobile	Technology	เช่นเดียวกัน

 วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกัน (A Culture 

of Connectivity) จะเปลี่ยนแปลง	วัฒนธรรม 

การเชื่อมโยงกันของคนในอนาคตจะเป็นการ

ตดิต่อทีท่�าได้ตลอด	ทกุทีท่กุเวลา	เป็นปรากฏการณ์ 

ที่เรียกว่า	The	Hyperconnected	และเปลี่ยน 

จากแนวคิด	Work-Life	Balance	 ไปสู่ค�าว่า	

“Weisure	Time”	 (เป็นค�าศัพท์ที่เกิดจากการ 

น�าตัวอักษร	W	ในค�าว่า	Work	มารวมเข้ากับ 

ค�าว่า	Leisure	ที่แปลว่า	 เวลาว่าง)	ที่ขอบเขต

ระหว่างโลกสว่นตวัและโลกของงานไม่มีเส้นแบ่ง 

ชัดเจนอีกต่อไป	คนท�างานอาจใช้ส่ือโซเชียล 

ส่วนตัวในเวลาท�างานและติดต่อเรื่องงานผ่าน

โปรแกรมแชตเมื่อกลับบ้าน	ค�าว่า	Work-Life	

Balance	อาจหายไป	ฉะนั้น	HR	จึงต้องเตรียม 

ที่จะปรับวิธีในการดูแลโลกทั้งสองด้านของ

พนักงานที่มีรูปแบบต่างไปจากเดิม

	 สั งคมของการมีส ่ วนร ่ วม	 มีมากขึ้น 

เรื่อยๆ	แม้แต่การผลิตสินค้าใดๆ	ก็ตาม	หาก 

ผู้ซื้อสามารถมีส่วนในการออกแบบ	แลกเปล่ียน

ความคิด	สินค้านั้นจะขายดี	นัก	HR	จึงต้อง

พร้อมท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนภายใน

องค์การ	และสร้างโอกาสให้พนักงาน	 รวมถึง

ลูกค้า	สามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น	 

แลกเปลี่ยน	 แบ ่งป ันความรู ้และความคิด

สร้างสรรค์กันได้ตลอดเวลา

 การเรียนรู้ผ่าน Social จะกลายเป็น

สิ่งส�าคัญอย่างมาก	โลกยุคใหม่จะเปลี่ยนจาก	

The	‘e’	decade	(ยุค	e	เช่น	e-learning,	e-book,	

e-commerce	ฯลฯ)	ไปสู่	The‘s’	decade	หรือ

ยุคของ	Social	ไม่ว่าจะเป็น	Social	networking,	

Social	media	หรือ	Social	Learning	สิ่งส�าคัญ

ในการสร้างการเรียนรู้ของพนักงานยุคใหม่คือ 

การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เขาสามารถ

เรียนรู ้ได้ด้วยตัวเอง	หน้าท่ีของ	HR	จึงต้อง 

เปลี่ยนจาก	 Trainer	 หรือ	 Instructor	 ไปสู 	่

facilitator	หรือเป็นผู้ที่คอยอ�านวยความสะดวก	

หาช่องทางในการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้

ด้วยตนเอง

 อ งค ์ ก าร ในอนาคตต ้ อ งมี ความ 

รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น	องค์การต่างๆ	 

ทั่วโลกจะไม่สามารถด�าเนินธุรกิจโดยสนใจ

ผลก�าไรเพียงอย่างเดียว	แต่ต้องปรับตัวไปสู ่

องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โลกยุค

ใหม่ก�าลงัขบัเคลือ่นจาก	CSR	(Corporate	Social	

Responsibility)	ไปเป็น	CSV	(Creating	Shared	

Value)	ที่ปลูกฝังจิตส�านึกค่านิยมในเรื่องความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	 ชีวิต	 ส่ิงแวดล้อม	 และ

ธรรมชาติ	ผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในการ

ท�าธุรกิจต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า	ทุนนิยมในโลก

อนาคตจะต้องปรบัตัวไปสู	่“ทนุนยิมทีมี่จติส�านกึ”	

ซึ่ง	HR	ต้องมีส่วนร่วมอย่างมากในการน�าพาคน

และองค์กรไปสู่จุดนั้นให้ได้	
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	 Caldwell	(2004)	ผลการรับรู้บทบาทของ

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งได้ท�าการส�ารวจ

การรับรู้ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับ

กิจกรรมของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ของภาคเอกชนในประเทศอังกฤษ	พบว่า	การ

ปรบัเปลีย่นขัน้ตอน	ในการท�างานด้านการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ให้มองไปที่ผลลัพธ์ของงานนั้น	

ยงัไม่สามารถด�าเนินการอย่างจรงิจังได้	เนือ่งจาก

ความขัดแย้งระหว่างบทบาทหน้าที่เฉพาะด้าน

กับบทบาทหน้าท่ีในเชิงกลยุทธ์	ท�าให้นักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ยังท�าหน้าที่ในบทบาทเฉพาะ 

ด้านที่มีความส�าคัญลดลงมากกว่าบทบาท 

ในเชิงกลยุทธ์ท่ีมีความส�าคัญเพิ่มขึ้น	 เช่นเดียว

กับในภาคเอกชน	ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ	

ของไทย	

	 Siengthai	และ	Bechter	 (2004)	พบว่า	 

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไทยยังแสดงบทบาท

เชิงตั้งรับเน้นความเชี่ยวชาญในงานบริหารและ

การเป็นที่พึ่งพาของบุคลากรมากกว่าการเป็น

หุ ้นส่วนทางธุรกิจ	และการเป็นผู ้บริหารการ

เปลี่ยนแปลงในองค์การ	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

วัฒนธรรมองค์การและธรรมเนียมปฏิบัติของ

สังคมไทย

	 Ulrich	et	al	(2013)	เพือ่ทีจ่ะสามารถปฏบิตัิ

หน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพได้ทัง้ในเชงิปฏบัิตกิาร

และในเชิงยุทธศาสตร์และจะต้องเตรียมความ

พร้อมของคนในองค์การให้สามารถรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลง	HR	จะต้องมีความเข้าใจธุรกิจ	

ขององค์การเป็นอย่างดี	พร้อมทั้งแสดงบทบาท

เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ	

และเป็นผู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนให้องค์การ

ประสบความส�าเรจ็ในโลกยคุปัจจบุนัและอนาคต

	 Daft	&	Marcic	(2013)	และ	Noe,	et	al.	

(2012)	การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจท่ีส�าคัญ	ซึ่งท�าให้การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการบริหาร

บุคลากร	คือ	

	 1.	 ความเป็นโลกาภิวัตน์	การเปิดเสรี

มากข้ึนจนพรมแดนระหว ่างประเทศค่อยๆ	 

ลดความส�าคัญลงจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน	

(Borderless	World)	ท�าให้ธรุกจิมกีารด�าเนนิงาน 

ขยายตัวไปยังตลาดท่ัวโลก	มีการเคลื่อนย้าย

การลงทุนไปยังแหล่งที่มีต ้นทุนในการผลิต 

ที่ต�่ากว่า	รวมทั้งการเกิดลักษณะของการท�างาน 

ข ้ามประเทศในลักษณะของธุร กิจบริการ	

(Business	Process	Outsourcing:	BPO)	ซึ่ง 

ส่งผลให้แรงงานต้องเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับ

ธุรกิจบริการจากภายนอก	(Outsourcing)	

	 2.	 ความหลากหลายของบุคลากร	

เช่น	อายุ	 เพศ	กลุ ่มชาติพันธุ ์	 ศาสนา	ภาษา	

บุคลิกลักษณะ	ความรู้ความสามารถ	ความคิด	

รูปแบบการท�างาน	ประสบการณ์	บทบาทหน้าที ่

การงาน	 ส ่งผลกระทบต่อ	 แนวทางในการ

บริหารบุคลากรและการใช้ประโยชน์จากความ 

หลากหลายของบุคลากร	องค์การต้องไม่น�า 

ความแตกต่างนั้นมาก่อให้เกิดปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน	แต่ต้องท�าให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกันและรับความพึงพอใจในการ

ท�างานเหมือนกัน

	 โครงสร้างอายุของบุคลากรในองค์การ 

มแีนวโน้มเปลีย่นแปลงไปจากเดิม	เริม่มบุีคลากร

อายุน ้อยกลุ ่ม	 Generation	 Y	 เพิ่มมากขึ้น	 

ผสมผสานกับผู ้บริหารระดับสูงในกลุ ่ม	Baby	

Boomer	 และผู ้บริหาร	 ระดับกลางในกลุ ่ม	

Generation	X	ผู้บริหารองค์การจึงต้องมีการวาง

นโยบายเพ่ือลดช่องว่างในแต่ละ	Generation	 
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และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ

บุคลากรให้มากที่สุด	 ซึ่งจะส่งผลต่อการจัด

ส วัสดิการและการพัฒนาบุคลากรแบบที่

เหมาะสมในแต่ละ	Generation	นอกจากนี้ 

ในอีก	 1-3	ปี	 ข้างหน้า	การเกษียณอายุของ 

ผู้บริหารกลุ่ม	Baby	Boomer	จะท�าให้องค์การ

ขาดแคลนบุคลากรท�าให้หลายองค์การเร่ิมให้

ความสนใจ	 ในเรื่องการก�าหนดแผนสืบทอด

ต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	รวมทั้งการบริหาร

คนท่ีมีศักยภาพสูง	 (Talent	Management)	 

ก็เป ็นประเด็นส�าคัญท่ีได ้รับการพูดถึงและ 

ด�าเนินการในองค์การต่างๆ	ของไทยอย่างเป็น 

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น	

	 3.	 ความก ้ า วหน ้ าของ เทคโน โลยี

สารสนเทศ	เป็นเครือ่งมอืในการสร้างประสิทธภิาพ	

ความคล่องตัว	ความได้เปรียบทางการแข่งขัน	

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังส่งผลต่อ

การท�างานของบุคลากร	 เพราะท�าให้มีงานและ

อาชีพใหม่ๆ	 เกิดข้ึน	 เช่น	 เทคโนโลยีด้านการ 

ติดต่อสื่อสารท�าให้มี	 การจัดการธุรกิจแบบ	

e-Business	หรือ	e-Commerce	เกิดขึ้นอย่าง

กว้างขวาง	นอกจากนี้การเรียนรู้ผ่าน	eLearning/

Webinar/Teleclass	หรือสื่อสังคมออนไลน	์

(Social	Media)	ก็ถูกน�ามาใช้ในงานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผ่านหลกัสตูรต่างๆ	ทีจั่ดท�าไว้	นกับรหิารทรัพยากร

มนุษย์จะต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้ที่จะใช ้

ประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศ	รวมทัง้พฒันา

บุคลากรให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	และ

พัฒนาสร้างทักษะหลากหลาย	 (Multi-skilled)	

ให้แก่	บุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมที่จะท�างาน

ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้	

	 4.	 แนวโน้มเกี่ยวกับลักษณะของงาน	

การท�างานเปลี่ยนแปลงไป	จากเต็มเวลาในที่

ท�างานเป็นการเปิดโอกาสให้มีกรอบเวลาท�างาน 

ที่ยืดหยุ ่น 	 เกิดสภาพทางการท�างานแบบ 

ทุกสถานที่และทุกเวลา	บุคลากรสามารถเลือก

ท�างานในสถานที่ใดก็ได้แม้แต่ที่บ้าน	การใช้

การสื่อสารทางไกล	 (Telecommuting)	 เช่น	 

การโต ้ตอบผ ่านเครือข ่ ายท�าให ้ เสมือนมี

ปฏิสัมพันธ์ได้จริงจากระบบ	VDO	Conference	

ระบบประชุมบนเครือข ่าย	 ระบบการค้าบน 

เครือข่าย	และระบบ	Tele-education	ก็มีการ

พัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวาง	ท�าให้การ

ด�าเนินธุรกิจขยายขอบเขตการท�างานหรือ 

ด�าเนินกิจกรรมได้ทุกหนทุกแห่ง	 และตลอด	 

24	 ชั่วโมง	นอกจากนี้ 	 การใช้บุคลากร	 Part	

Time	ส�าหรับงานช่ัวคราว	และการใช้บริการ 

จากภายนอกเข้ามาท�าหน้าที่แทนในงานธุรการ	

รวมทั้งงานด้านการจ ้างงาน	 การฝ ึกอบรม	 

การจัดสวัสดิการ	ตลอดจนการจัดการเงินเดือน

และค่าตอบแทน	สิง่เหล่านีล้้วนมผีลท�าให้บทบาท

ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยน

ไปด้วย	

	 5.	แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมกับ

การสร้างความย่ังยืนขององค์การ	(Corporate	

Sustainability)	 การเติบโตและผลก�าไรของ

องค์การเป็นสิ่งส�าคัญ	แต่ไม่เพียง	หากจะให้

องค์การ	ธุรกิจด�าเนินไปอย่างยั่งยืน	องค์การ

จ�าเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาอย่าง	ยั่งยืนด้วย	 (Sustainable	

Development)	

	 กล่าวโดยสรุป	นักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ต้องปรับกระบวนการบริหาร	ทรัพยากรมนุษย์

เป็นการบริหารเชิงรุก	ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

ทางธุรกิจขององค ์การ	 เพื่อการด�าเนินงาน 
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อย่างย่ังยืนของธุรกิจ	บนพื้นฐานของการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม	อันจะน�าไปสู่ความ

ยั่งยืนของสังคมโดยส่วนรวม	นอกจากนี้แต่ละ

องค์การต้องพิจารณาในส่วนของโครงสร้าง 

การบริหารให ้ เหมาะสมตามสถานการณ	์ 

มีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับขีดความสามารถ

หลักขององค์การ	ความต้องการของตลาดและ

สังคมด้วยการดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

มาร่วมงาน	นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การดูแลใส่ใจและ

รกัษาบคุลากร	การสร้างความผกูพนัของบคุลากร	

และการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

	 สมบตั	ินพรกั	(2558)	การเตรยีมความพร้อม 

ของหน่วยงานเหล่านี้ต่างมุ่งเน้นในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงองค์การโดยหวังผลในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับองค์การในทุกด้าน	 

ซึ่งส่วนใหญ่และจะประกอบด้วย	2	ปัจจัยหลัก

ได้แก่

	 1.	 ปัจจัยภายนอก	(external	 factors)	

ได้แก่	 2	องค์ประกอบหลัก	คือ	องค์ประกอบ

ทางด้านการตลาดและฐานลูกค้า	(Markets	&	

Customers)	และองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์

และการบริการ	(Products	&	Services)

	 2.	 ปัจจยัภายใน	(internal	factors)	ได้แก่	

4	องค์ประกอบหลัก	คือ	นโยบายขององค์กรและ

กระบวนการการท�างาน	(policies	and	business	

processes)	 โดยเฉพาะกระบวนการท�างานที่

เกี่ยวข้องกับงานหลักขององค์การ	โครงสร้างของ

องค์การ	(organization	structure)	การน�าระบบ

เทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน	 (new	 technology)	 

ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล ่าวนี้ ไม ่สามารถ 

ที่จะท�างานให้เกิดความส�าเร็จได้หากปราศจาก

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส�าคัญ	คือ	ความพร้อม

ของคนและวัฒนธรรมขององค์การ	(People	and	

culture)

	 การที่หน่วยงานจะเลือกวิธีใดเพื่อปรับปรุง

ศักยภาพการท�างานขององค์การ	ก็สุดแล้วแต ่

วิสัยทัศน ์และกลยุทธ ์การด�าเนินธุรกิจของ 

ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน	หลายหน่วยงาน 

เ ลือกที่ จะเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ 

ขององค์การโดยการน�าระบบเทคโนโลยีใหม ่

มาใช้งานเพื่อการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	

ซึ่งบริษัทเหล่านี้เล็งเห็นว่าบริษัทจ�าเป็นต้อง

มีระบบข้อมูลท่ีใช้ในการบริหารงานที่ถูกต้อง

และเที่ยงตรงทันต่อเวลาเพื่อให้การตัดสินใจ

ของผู้บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม	อันจะส่งผล

ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	หรือบางหน่วยงานต้องการ

เพิ่มประสิทธิภาพหรือปฏิรูปการแข่งขันทางการ

ตลาดโดยการเข้าสูโ่ลกของการค้าบนอนิเทอร์เนต็	

(E-Business)	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ดี 	 องค์การต้องตั้งเป ้าไว ้ว ่า	 

หน่วยงานของตนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่

ภาวะแวดล้อมใหม่	 (Targeted	environment)	

โดยมีความเสียงในการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

ปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญ	 (Critical	 Success	

Factor)	ที่จะน�าองค์กรไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่

ในการท�างานได้อย่างส�าเร็จในช่วงของการ

ปรับเปลี่ยน	ก็คือ	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	

(Change	Management)	มาใช้

	 นกัวชิาการได้ให้ข้อเสนอแนะในการบรหิาร

การเปลีย่นแปลง	ซึง่มรูีปแบบวิธกีารทีห่ลากหลาย	

ดังนี้
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

	 Kurt	Lewin	 (1951)	รูปแบบการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง	 3	 ขั้นตอน	 ประกอบด้วย	 

การคลายตัว	(unfreezing)	เนื่องจากเกิดปัญหา

จึงต้องเปลี่ยนแปลง	(changing)	คือ	การเปลี่ยน

จากพฤติกรรมเก่า	ไปสู่พฤติกรรมใหม่	และการ 

กลบัคงตวัอย่างเดมิ	(refreezing)	เพือ่หล่อหลอม

พฤติกรรมใหม่ให้มั่นคงถาวร

	 Larry	Greiner	(1972)	รูปแบบการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงแบบ	 2	 ป ัจจัย	 ที่ เห็นว ่า 

การเปลี่ยนแปลงเกิดจากแรงบีบภายนอก	 

กับการกระตุ ้นผลักดันภายใน	ปัจจัยทั้งสอง 

เกิดขึ้นตลอดเวลา	จึงต้องด�าเนินการโดย	ศึกษา

การเปลี่ยนแปลง	ค้นหาวิธีการที่ดีกว่าทดลอง 

วิธีใหม่	หล่อหลอมข้อดีเข้าด้วยกัน

	 Harold	J.	Leavitt	 (1973)	ที่เชื่อว่าการ

เปลี่ ยนแปลงเกิดจากผลกระทบที่ เกิดขึ้ น 

ตลอดเวลาของงาน	โครงสร้าง	เทคนิควิทยาการ	

และคน	 ท้ัง	4	ประการนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

กจ็ะส่งผลกระทบเกีย่วพนักนั	ซึง่บางเรือ่งอยูเ่หนอื

การควบคุม	ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องสนใจสิ่งท่ีจะ

เปลี่ยนแปลง	และผลกระทบที่เกิด	

	 ประเวศน์	 มหารัตน์สกุล	 (2551)	 การ

เปล่ียนแปลงส่วนใหญ่สร ้างความตึงเครียด	

ความสับสน	ความขัดแย้ง	และอาจส่งผลต่อ

การลดประสิทธิภาพของงานลงได้	กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงจึงมีความส�าคัญต่อผลของการ

เปล่ียนแปลง	ผูบ้รหิารจงึควรเลอืกใช้	หรอืประยกุต์

ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งข้างต้น	และอาจใช  ้

ความคิดความเข ้าใจเชิงระบบ	 (Systems	

Thinking)	มาก�าหนดเป็นขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 เข้าใจถึงสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลง	

คือ	ต้องหาค�าตอบให้ได้ว่า	 “ท�าไมเราถึงต้อง

เปลี่ยนแปลง?”

	 2.	 ก� าหนดเป ้ าหมายให ้ ชัด เจนว ่ า	 

“จะท�าการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไร?”

	 3.	 สร ้างและก�าหนดทางเลือก	 คือ	 

“การคิดหาวิธีหรือหนทางไปสู่เป้าหมาย”

	 4.	 วางแผน	 ไม ่ว ่าการเปลี่ยนแปลง 

จะเ กิด ข้ึนจริ งหรือไม ่ 	 ต ้องมีการวางแผน 

โดยวิเคราะห์ผลดี	ผลเสีย	และผลกระทบอันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลง

	 5.	 ปฏิบัติการตามแผน	 เพื่ อ ไม ่ ให  ้

เป้าหมายเบีย่งเบน	โดยติดตามผลอย่างสม�า่เสมอ	

สื่อสารความคืบหน้า	และปรับเปลี่ยนเป้าหมาย

และแผนตามสภาพความเป็นจริง

	 6.	 เสริมแรงให้กับความเปลี่ยนแปลง	

	 7.	 ประเมินผล	 คือการน�าสิ่ งต ่ างๆ	 

ที่เกิดข้ึนจริงมาเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ	

และน�าไปปรับปรุง

	 นิธินาถ	สินธุเดชะ	(2554)	การสนับสนุน

จากผู ้บริหารขององค ์การมีส ่วนอย ่างมาก 

ต่อความส�าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง	 

ผู้บรหิารจะเก่ียวข้องต่อการสร้างแนวทางใหม่ของ 

การด�าเนินธุรกิจ	การวางกลยุทธ์	 รวมถึงการ 

สนบัสนนุให้มกีารปรบัเปลีย่นลกัษณะการจดัการ	 

(management	styles)	 ในกรณีที่จ�าเป็นผู ้น�า 

ในการเปลีย่นแปลง	(Change	leadership)	ถอืว่า 

เป็นศูนย์กลางของความส�าเร็จในงานบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทที่ส�าคัญคือ

	 1.	 การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์	 (change	

vision)	 เป็นการจัดการที่องค์การต้องการมุ่งสู่

กลยุทธ์ที่ต้องการในอนาคต	ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ

ประโยชน์	(benefits)	ที่ได้รับผู้บริหารต้องสื่อสาร

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพนักงานทราบในเรื่อง

ของเป้าหมายขององค์การและกจิกรรมทีพ่นกังาน	

รวมถึงผู้บริหารจะต้องด�าเนินการ
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	 2.	 การออกแบบองค์การ	(organization	

design)	 กิจกรรมของการออกแบบองค์การ 

จะเกี่ยวข้องกับการก�าหนดสาย	การบังคับบัญชา	

(reporting	 structure)	 การก�าหนดบทบาท 

และความรับผิดชอบของงานที่ เกิดขึ้นใหม ่	

หรือที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 (roles	 and	

responsibilities)	การก�าหนดทักษะ	 (skills)	 

ทีต้่องการส�าหรบังานทีเ่กดิขึน้หรอืทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจากเดิม	การก�าหนดการวัดผลการปฏิบัติงาน	 

(performance	measurers)	และรวมถึงการ

ก�าหนดความต้องการอื่นๆ	 ที่จ�าเป็นส�าหรับ

องค์การในการท�างานในสภาพแวดล้อมใหม่

	 3.	 การจัดการด้านวัฒนธรรมองค์การ	

(corporate	culture)	เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ในการผลกัดนัให้องค์การไปสูเ่ป้าหมายทีต้่องการ

ได้อย่างส�าเร็จ	ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะช่วย

สนับสนุนให้องค์การสามารถก้าวเข้าไปสู่สภาพ

แวดล้อมเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างส�าเร็จ

	 4.	 ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ	

(communications)	ประสทิธภิาพของการสือ่สาร

ที่ดีอยู ่ ท่ีระดับของการไหลเวียนของข่าวสาร	 

ที่ผู ้บริหารต้องการสื่อไปยังพนักงานหรือกลุ่ม 

เป้าหมายอื่นๆ	 ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน	 

รวมทั้งระดับของความเข้าใจในสารที่ถูกส่ือ	

นอกจากน้ีผู ้บริหารขององค์การยังต้องค�านึง

ถึงวิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร	 (communication	

vehicles)	ประสิทธิภาพของการสื่อสารจะมีผล 

กระทบต่อคุณค่า	 (values)	 พฤติกรรมและ 

ความคิดของพนักงาน

	 ป ัณรส	 มาลุ กุล	 ณ	 อยุธยา	 (2554)	 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้ย่นโลกให้เล็กลง	การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและเรียนรู ้ซึ่งกันและกันสามารถท�าได ้

โดยไม่มขีอบเขตส่งผลกระทบให้เกดิความจ�าเป็น

ที่ต ้องปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ด ้านบริหาร

องค์การ	ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่	เช่น	จากแนวคิด

แบบยุคอุตสาหกรรม	ไปสู่ยุคสารสนเทศ	จาก

เดิมองค์การเน้นความมั่นคงไปสู่	มุ่งเน้นให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลง	 จากที่ เคยใช ้วิธีควบคุมที ่

ศูนย์อ�านาจ	ไปสู่การมุ่งกระจายอ�านาจในการ

ตดัสนิใจให้แก่พนกังานระดบัล่าง	จากแนวคดิของ

องค์การที่มุ่งการแข่งขัน	ไปเป็นการมุ่งแสวงหา

ความร่วมมือ	จากที่เคยให้ความส�าคัญของวัตถุ 

เป ็นหลักไปเป็นการยึดความส�าคัญของคน 

และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	และจากการเน้น

ความเหมือนกัน	ไปสู่การเน้นให้มีความแตกต่าง

ที่หลากหลาย	เป็นต้น

	 ส รุ ป 	 กา รบริ หา รการ เปลี่ ยนแปลง	 

ต้องค�านึงถึงปัญหาในเชิงเทคนิค	 เชิงการเมือง	 

เ ชิ ง วัฒนธรรมองค ์ กา ร 	 และบริ หา รการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีอยู ่ในแต่ละช่วงให้เหมาะสม	

โดยโครงสร้าง	มีลักษณะเปลี่ยนไปเป็นแบบ 

แนวนอนมากข้ึน	เกิดรูปแบบใหม่ๆ	เป็นองค์การ

แบบไร้พรมแดน	ยอมรับความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม	สร้างจริยธรรมใหม่ของการท�างาน	 

การ เรียนรู ้ และองค ์ความรู ้ 	 มี เทคโนโลยี 

ทรงประสิทธิภาพเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว	เกิดวิธีการ

ใหม่ๆ	ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการใช้

สารสนเทศร่วมกันได้รวดเร็วมาก	องค์การต้อง 

มีโครงสร ้างที่ ยืดหยุ ่นพร ้อมที่จะปรับตัวได  ้

อย่างรวดเร็ว	พนักงานขององค์การต้องมีความ

คล่องตัวและยืดหยุ ่นได้สูง	 ต้องพร้อมเผชิญ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สรุป

	 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	

กล่าวโดยสรุป	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ในภาคธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลงบริหารและ

พัฒนาในด้านต่างๆ	ควบคู่กันไปดังนี้	

	 1.	 การดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูง

มาร่วมงาน	 เนื่องจากพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

จะมีส่วนช่วยให้องค์การสร้างความได้เปรียบ 

ในการแข่งขัน	ถ้าสามารถสร้างแรงดึงดูดใจ 

ผู้สมัครท่ีมีศักยภาพสูงให้เข้ามาสมัครงานกับ

องค์การได้จะมีโอกาสคัดเลือกมากขึ้น	 ปรับ

แนวทางการสรรหาให้มีความเข้มข้นในเชิงของ

การสนับสนุนกลยุทธ์องค์การทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต	 เช่น	 มีการเพิ่มช่องทางท่ีเข้าถึงกลุ่ม 

เป้าหมายให้หลากหลาย	 รวมทั้งสร้างโอกาส 

และท�าส่ิงท่ีแตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบ 

ในการแข่งขัน

	 2.	 ส ่ ง เ ส ริ ม และสนั บสนุ น ก า รน� า

เทคโนโลยีมาใช้การท�างาน	 โดยเฉพาะด้าน 

การติดต ่อสื่ อสาร	 รวมทั้ งพัฒนาบุคลากร 

ให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 และพัฒนา

สร้างทักษะหลากหลาย	 ให้แก่บุคลากรเพื่อ 

ให้มีความพร้อมท่ีจะท�างานในสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป

	 3.	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ด ้วยการ 

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับ

สมรรถนะหรือขีดความสามารถทีอ่งค์การต้องการ

อย่างต่อเน่ือง	โดยพิจารณาจากความสามารถ

หลัก	 ความสามารถทางเทคนิคเฉพาะงาน	 

และความสามารถด้านการบริหารจัดการ

	 4.	 ดู แ ล ใส ่ ใ จและ รั กษา บุ คลาก ร	 

ซึ่ง	แนวทางในการธ�ารงรักษาบุคลากรอาจมอง

ทางเลือกอื่นนอกจากผลตอบแทนในรูปแบบ 

ของค ่ าตอบแทนที่ เป ็ น ตัว เ งิ น ให ้มาก ข้ึน	 

เช่น	การให้โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน	

การมอบหมายหน้าที่การท�างานที่มีความส�าคัญ

การฝึกอบรม	การให้ค�าชื่นชม	ส่งเสริมการสร้าง

บรรยากาศในการท�างานที่ดี	 การสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกันเอง	ระหว่าง

ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา	 เพื่อจะเป็น

เครื่องมือส�าคัญในการดึงศักยภาพของบุคลากร

ออกมาได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	

	 5.	 สร้างความผูกพันของบุคลากร	 เพื่อ

สร้างผลงาน	และความก้าวหน้าในชีวิตของ

บุคลากรควบคู่ไปกับองค์การ	ทั้งนี้	 การสร้าง 

ความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ต้องใช้ระยะเวลาและ

ความต่อเนื่อง	 ต้ังแต่การสร้างความเชื่อมั่น	 

ความไว้วางใจในองค์การให้กับบุคลากรว่า

องค์การมพีนัธะสญัญาทีจ่รงิใจในการสร้างระบบ

การงานที่ดีให้กับบุคลากร

	 6.	 บริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการ 

ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน	กระบวนการท�างาน	

และการใช้กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

มาด� า เนิ นการช ่ วยสนั บสนุ น ให ้ เ กิ ดการ

เปลี่ยนแปลง	รวมทั้งการวางแผนในระยะยาว

และกระตุ้นให้เกิด	การเปลีย่นแปลงให้สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ของธุรกิจในฐานะหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์	

	 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความ 

ไม ่แน ่นอนของสภาพแวดล ้อมทางธุ รกิจ 

ในปัจจุบัน	ส่งผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในการด�า เนินงานขององค ์การ 	 และยั ง มี 

ผลกระทบต่อกลยุทธ์การ	บรหิารทรพัยากรมนษุย์

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมาย

ในการน�าพาประเทศเข้าสู่โมเดล	ประเทศไทย	

4.0	(Thailand	4.0)	ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลือ่นด้วยนวตักรรม	
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เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง	 

การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ต้องมกีารปรบัตวัตาม

เช่นกนั	เพือ่ให้องค์กรสามารถเตบิโตในบรบิทใหม่ 

ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	ที่ธุรกิจ 

จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู	้ความคดิสร้างสรรค์	

และนวัตกรรม	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับ

ความสนใจอย่างต่อเนื่อง	ควบคู่กับการตื่นตัว 

ของการน�านวัตกรรมมาใช ้ในการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร	การออกแบบลักษณะงานและ

การพัฒนาคุณภาพบุคคลากร	 โดยมีหลักคิด 

เพื่อการเพิ่มก�าลังการผลิตของทรัพยากรมนุษย์

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ

สังคม	ด้วยการดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

มาร่วมงาน	น�านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใช ้บริหารงานและบุคลากร	 การพัฒนา

ทรพัยากรมนุษย์	การดแูลใส่ใจและรกัษาบคุลากร	

การสร้างความผูกพันของบคุลากร	และการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป
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การวางแผนการจัดการโรงงานกล่องขนม 

ส�าหรับปริมาณการสั่งผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง

Management Planning for Food Packaging, 

Case of Varies Production Capacity

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	1.	ศึกษาระบบการจัดตารางผลิตหลักและการบริหารวัสดุคงคลัง

ของโรงงานอุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม	2.	พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้จัดตาราง 

การผลิตหลักและวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังของโรงงานอุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม	ในการ 

วางแผนการจัดการ	 เพื่อลดระยะทางการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างแผนกโดยรวม	ภายใต้ 

ความต้องการของสินค้าที่มีความไม่แน่นอนในแต่ละคร้ัง	โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกโรงงานกล่องขนม	 

เป็นโรงงานกรณีศึกษา	เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตค่อนข้างยืดหยุ่นตามความต้องการ

ของลกูค้า	อกีทัง้ความต้องการสนิค้ามีลกัษณะท่ีไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา	ท�าให้ต้องมกีารปรบัเปลีย่น

ระบบการจัดการโรงงานอยู่หลายครั้งในหนึ่งปี	 โดยงานวิจัยน้ีน�าเอาวิธีการค�านวณแบบ	Simulated	

Annealing	ร่วมกับหลักการออกแบบโรงงานแบบ	Robust	Layout	มาท�าการหาผังโรงงานที่เหมาะสม

เพียงผังเดียวที่ดีที่สุด	ณ	ช่วงเวลาเปลี่ยนแปลง	เพื่อรองรับความต้องการของสินค้าที่มีความไม่แน่นอน	

โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และจัดท�าข้อมูลให้อยู่ในรูปของแผนภูมิในแต่ละช่วงเวลา	

จากนั้นท�าการหาค�าตอบโดยโปรแกรมออกแบบโรงงานที่ใช้หลักการ	Simulated	Annealing	ในการ

ค�านวณ	และท�าการประเมินความเหมาะสมของโรงงานหลังปรบัปรุงโดยหลักการออกแบบโรงงานแบบ	

Robust	Layout	

 ผลการวิจัยพบว่า 

	 1.	 ให้ค่าต้นทุนความสูญเสียโดยรวม	(Total	Penalty	Cost,	TPC)	อยู่ที่ร้อยละ	0.76	แสดงว่า 

มีความเหมาะสมในการน�าระบบโรงงานนี้ไปปรับใช้จริง	

	 2.	 สามารถลดระยะทางการเคล่ือนย้ายวัสดโุดยรวมของโรงงานกรณศึีกษา	จาก	5,343,338	เมตร	

เหลือ	4,089,541	เมตร	ซึ่งท�าให้ระยะทางรวมลดลง	1,253,798	เมตรต่อปี	หรือคิดเป็นร้อยละ	23.46
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	 	 ที่ไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา
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ABSTRACT

	 This	research	 is	primarily	aimed	at	1.	To	study	the	main	production	schedule	plan	 

and	 inventory	management	of	snack	packaging	 factory	2.	To	 improve	 the	system	 that	 

support	decision-making	in	the	main	production	schedule	plan	and	inventory	requirement	 

plan	 for	 snack	packaging	 factory	To	 reduce	 the	distance	between	 the	 front	moving	 

products	overall.	Under	the	requirements	of	the	uncertainty	at	a	time.	In	this	study,	chose	 

the	candy	 factory.	Plant	Case	Since	 it	 is	a	product	 that	 is	 relatively	flexible	production	 

process	according	 to	customer	 requirements.	The	demand	 looks	uncertain	at	different	 

times.	The	need	 to	modify	 the	system	 to	manage	 the	plant	several	 times	a	year.	This	 

research	brings	 to	computing	with	 the	Simulated	Annealing	Plant	Design	and	Robust	 

Layout	plant	 layout	 to	make	finding	 just	 the	right	 layout,	one	of	 the	best	at	 the	moment.	 

To	accommodate	 the	needs	of	 the	product	 is	uncertain.	Start	by	collecting	 relevant	 

information.	And	provide	 information	 in	 the	 form	of	charts	 in	each	period.	Then	find	 the	 

answer	by	using	the	Simulated	Annealing	Plant	design	software	to	calculate	and	assess	 

the	suitability	of	 facilities	maintained	by	 the	design	principles	behind	 the	plant	Robust	 

Layout	Study,	which	has	improved	from	this	research.	

 The research found that

	 1.	 The	cost	of	the	overall	 loss	(Total	Penalty	Cost,	TPC)	at	0.76	percent,	 indicating	 

that	a	suitable	system	is	adapted	to	the	real	factory.	

	 2.	 And	can	decrease	 the	distance	of	moving	materials	 include	case	studies	of	 

plants	 from	5,343,338	 to	 4,089,541	meters	 away,	which	makes	 the	 total	 distance,	 

down	1,253,798	meters	per	year,	or	23.46	percent

Keywords	:	 Plant	Layout	Design,	Simulated	Annealing,	Robust	Layout	Concept,	Uncertain	 

	 	 Demand	Problem

บทน�า

	 การวางผังโรงงานเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญ	

หากโรงงานมีการ จัดวางผังโรงงานอย ่าง 

เหมาะสม	จะช่วยลดต้นทุนได้	ถึงร้อยละ	20–50	

ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด	โรงงานกรณีศึกษา

ในงานวิจัยฉบับนี้เป็นโรงงานที่ท�าการผลิตกล่อง

ขนม	ซึ่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานมีหลากหลาย 

รูปแบบ	และมีลักษณะการผลิตตามรายการ 

สั่งซ้ือของลูกค้า	 (Make	 to	Order)	การวางผัง

โรงงานมีการจัดวางต�าแหน่งเครื่องจักรตาม

กระบวนการผลิต	 (Process	Layout)	ปัจจุบัน 

ค�าสั่งซื้อของลูกค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละ

ช่วงเวลา	ท�าให้โรงงานต้องปรับเปลี่ยนผังโรงงาน

ในแต่ละช่วงเวลาที่มีรายการค�าส่ังซื้อของลูกค้า
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ที่ต ่างกันไป	 ดังนั้น	 ผู ้ วิจัยจึงต ้องการระบบ

การจัดการโรงงานที่เหมาะสมส�าหรับโรงงาน

กรณีศึกษา	โดยประยุกต์ใช้วิธีการ	Simulated	

Annealing	 ร่วมกับหลักการออกแบบแผนผัง

โรงงานแบบ	Robust	Plant	 Layout	 ซ่ึงเป็น 

หลักการหน่ึงในการหาผังโรงงานแบบพลวัต	

Dynamic	Layout	Problem	เพื่อให้ได้แผนผัง

ที่ เหมาะสมเพียงผั ง เดี ยว 	 ส� าห รับรองรับ 

ความต้องการของสินค้าที่ไม่แน่นอนในแต่ละ 

ช่วงเวลา	และลดระยะทางการเคลื่อนที่ของ

ผลิตภัณฑ์โดยรวม

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1)	 ศึ กษาระบบการจัดตารางผลิต

หลักและการบริหารวัสดุคงคลังของโรงงาน

อุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม

	 2)	 พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

เพื่อใช ้จัดตารางการผลิตหลักและวางแผน 

ความต้องการวัสดคุงคลงัของโรงงานอตุสาหกรรม

กล่องบรรจุขนม

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 1)	 ศึกษาข้อมูลวัสดุคงคลังของโรงงาน

กรณีศึกษา	ประกอบด้วย	 วัตถุดิบในการผลิต

กล่องขนม

	 2)	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้จะใช้

ส�าหรับการจัดตารางการผลิตหลัก	การวางแผน

ความต้องการวัสดคุงคลังในส่วนของอตุสาหกรรม

กล่องบรรจุขนม	การค�านวณปริมาณวัตถุดิบ

คงคลงัส�ารอง	และการเบกิ-จ่าย	รบัเข้าวสัดคุงคลงั

ของโรงงานอุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม

การด�าเนินการวิจัย

	 1)	 ศึ กษาระบบการจั ดตารา งการ 

ผลิตหลักและการบริหารวัสดุคงคลังของโรงงาน

อุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม

	 2)	 ส�ารวจงานวิจัยและศึกษาทฤษฎี 

ที่เกี่ยวข้อง

	 3)	 จัดหาปริมาณวัตถุดิบคงคลังส�ารอง

ให้เหมาะสม	พร้อมทั้งสร้างแผ้มข้อมูลบัญชี

รายการวัสดุ	 (BOM)	แสดงรายการกล่องบรรจุ

ขนม	และช้ินส่วนประกอบย่อยที่ใช้ในการผลิต

เพื่อให้สามารถก�าหนดในตารางการผลิตหัก 

ได้ว่าต้องการใช้เป็นจ�านวนเท่าใด	ให้เพียงพอ 

และทันเวลากับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา

ตลอดระยะเวลาของการวางแผน

	 4)	 ออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุน

การตัดสินใจเพื่อใช้ส�าหรับการจัดตารางการ

ผลิตหลักและการวางแผนความต้องการการ

วัสดุคงคลังโดยน�าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้

ในรูปแบบของโปรแกรมระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ	พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา	Microsoft	

Visual	Basic	2008	และระบบจัดการฐานข้อมูล	

Microsoft	Access	2007

	 5)	 ตรวจสอบการท�างานของโปรแกรม

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง 

ในอดตี	พร้อมทัง้ปรับปรงุแก้ไขในส่วนท่ีผดิพลาด

และยังไม่เหมาะสมของตัวโปรแกรม

	 6)	 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

	 7)	 จัดท�ารูปเล่มวิจัย

ผลการวิจัย

	 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วางแผนการ

ผลิตของโรงงานกรณีศึกษา	ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบ	

สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับการจัดตารางการ
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ผลิตหลักและแผนความต้องการวัสดุคงคลัง	

สามารถสรุปประเด็นต่างๆ	ได้ดังต่อไปนี้	

	 1)	 มี ห น ้ า จ อและ เ มนู ก า รท� า ง าน 

ทีเ่หมาะสมต่อการใช้งาน	และสามารถป้อนข้อมลู

ต่างๆ	ได้สะดวก	

	 2)	 มีส่วนน�าทางการใช้งานให้กับผู ้ใช้

ระบบ	

	 3)	 สามารถประมวลผลตารางการผลิต

หลักประจ�าเดือนและแผนความต้องการวัสดุ

คงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ได้รวดเร็ว	และ

ประมวลผลเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ	

	 4)	 สามารถแก้ไขข้อมลูในรายงานตามที ่

ผู้ใช้ระบบต้องการและสั่งพิมพ์รายงานได้ผ่าน 

ทางเครื่องพิมพ์	

	 5)	 ไม่ต ้องจ�าสูตรการค�านวณเพราะ 

อยู่ในระบบ	และมีการก�าหนดค่าเร่ิมต้นการใช้

งานท่ีเหมาะสมให้กับผู้ใช้	ซึ่งสามารถแก้ไขค่า

ภายหลังได้	

	 6)	 การท�างานทุกอย ่างอยู ่ ในระบบ

เดียวกันทั้งหมด	ไม่ต้องเสียเวลาในการส่งข้อมูล	

และสามารถแสดงข้อมูลพร้อมกันได้หลาย

หน้าต่าง

อภิปรายผล

	 จากการศึกษา	วิเคราะห์	และปรับปรุงผัง

โรงงานกรณีศึกษา	ภายใต้สภาวะความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ไม่แน่นอน	โดยใช้เทคนิคการปรับปรุง

ผังโรงงานด้วยการค�านวณตามวิธี	Simulated	

Annealing	ร่วมกับการวิเคราะห์ความเหมาะสม 

ของผังโรงงานด้วยวิธีการวิเคราะห์ผังโรงงาน

แบบโรบัสน้ัน	สามารถออกแบบแผนผังโรงงาน

ที่สามารถใช ้งานได้ตลอดทั้งป ีโดย	 ลดการ

เปลี่ยนแปลงผังโรงงานระหว่างปี	และสามารถ

รองรับกับความต้องการสินค้าที่ผันแปรในแต่ละ

ช่วงเวลาได้และท�าให้ระยะทางการเคลื่อนที ่

ของผลิตภัณฑ์ระหว่างแผนกโดยรวมลดลงได้ถึง

ร้อยละ	23.46

	 เนื่องจากวิธีการที่น�าเสนอในงานวิจัยนี	้ 

เป็นเพียงการหาค�าตอบที่เหมาะสม	ยังไม่ใช่ 

ค�าตอบที่ดีที่สุด	ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยน 

ค่าตัวแปรน�าเข้า	หรือพิจารณาวิธีการหาค�าตอบ

ด้วยวิธีอื่นๆ	อาจจะสามารถพัฒนาคาตอบที่ได้

ให้เข้าใกล้กับค�าตอบที่ดีที่สุด	Optimal	Solution	

ได้มากขึ้น

	 1)	 ป ั ญ ห า ท่ี เ กิ ด ขั้ น กั บ โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม	คือ	ปัจจุบันโรงงาน

อุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนมจัดตารางการผลิต	

หลักโดยใช้ความสามารถและประสบการณ์

ของพนักงานผู้วางแผน	ไม่ได้ใช้หลักทฤษฎีและ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยในการวางแผนให้เป็น

ระบบแต่อย่างใด	ท�าให้ต้องใช้ระยะเวลานาน 

ในการวางแผนขาดความคล ่องตัวในการ 

ปรับเปลี่ยนตารางการผลิตหลัก	และอาจท�าให้

เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	จนบางครั้งไม่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการสั่งซ้ือสินค้าของ

ลูกค้าได้ทันก�าหนดหรือถ้าสามารถผลิตสินค้า 

ได ้ทันก�าหนดก็จะต ้องมีชัวโมงการท�างาน 

ล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีแผนกผลติมาก	นอกจากนี ้

โรงงานอุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนมยังประสบ

ปัญหาปริมาณวัตถุดิบที่สั่งไปน้อยกว่าความ

ต้องการที่ใช้ในการผลิตจริงท�าให้ต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนตารางการผลิตหลักให้สอดคล้อง

กับปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับ	แต่ถ้าแก้ปัญหาด้วย 

วิธีการส่ังวัตถุดิบมาเผ่ือไว ้จ�านวนมากแล้ว 

ไม่สามารถผลิตสินค้าส�าเร็จรูปได้ตามจ�านวน 

ที่สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบที่สั่งไป	อันเนื่อง
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มาจากข้อจ�ากัดในเรื่องก�าลังการผลิตก็จะท�าให้

ลกูค้าไม่พอใจได้	ส่วนปัญหาอืน่ๆ	ทีพ่บ	คอืโรงงาน

อุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม	ยังไม่มีการจัดหา

ปริมาณวัตถุดิบคงคลังส�ารองให้เหมาะสม	ซึ่งมี

โอกาสท่ีวัตถุดิบจะขาดแคลน	ท�าให้ไม่สามารถ

ผลิตสินค้าส�าเร็จรูปได้	ทันก�าหนด	หรือมีโอกาส 

ที่จะเก็บวัตถุดิบคงคลังส�ารองมากเกินความ 

จ�าเป็น	ท�าให้วัตถุดิบที่ใช้หมดอายุและใช้พื้นที่ 

ในการจัดเก็บมาก	 อีกทั้งยังไม ่ มีระบบการ 

เบิกจ่าย-รับเข้าวัตถุดิบและเข้าสินค้าส�าเร็จรูป 

ทีด่ที�าให้มีปัญหาในการตรวจสอบสถานะคงคลงั

ของบรรจุภัณฑ์และสินค้าส�าเร็จรูป	

	 2)	 แนวทางในการแก้ปัญหา	คือ	น�า

วิธีการจัดตารางการผลิตตามกาหนดส่งเร็วสุด

ก่อน	(Earliest	Due	Date:	EDD)	มาประยุกต์

ใช้ในการสร้างระบบการจัดตารางการผลิตหลัก

และสร้าง	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ 

ค�านวณให้สอดคล้องกับวิธีการดังกล่าว	 เพื่อ 

ลดความยุ่งยาก	ความผิดพลาด	และความล่าช้า 

ที่เกิดข้ึนจากการค�านวณโดยใช้ความสามารถ

และประสบการณ์ของ	 เจ ้าหน ้าท่ีวางแผน

การผลิตแบบลองผิดลองถูกข้อมูลของตาราง 

การผลิตหลักจะถูกส่งไปเป็นข้อมูลน�าเข้าของ

การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง	(Material	

Requirements	Planning:	MRP)	ซึ่งน�ามาช่วย 

ในการบริหารวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์	 

มุ ่ ง เน ้นการสั่ งวัตถุดิบให ้ถูกต ้อง เพียงพอ 

กบัปรมิาณท่ีต้องการ	และตรงตามเวลาทีก่�าหนด	

นอกจากนี้แผนการส่ังวัตถุดิบทั้งหมด	จะต้อง

สอดคล้องกับสินค้าส�าเร็จรูปขั้นสุดท้ายที่ก�าหนด

ไว้ในตารางการผลิตหลัก	

	 3)	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการประสานและ

รวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่างๆ	มาจัดเก็บ	แล้ว

ท�าการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อคาดการณ์

ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาซึ่งจะน�าไปให้เจ้าหน้าที่

วางแผนการผลิต	ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ใช ้ จั ดตา รา งกา รผ ลิตหลั กและวา งแผน 

ความต ้องการวัตถุดิบได ้อย ่าง เป ็นระบบ	 

ตารางการผลิตหลักที่ ได ้จะช ่วยให ้โรงงาน 

กรณีศึ กษาสามารถผลิตสินค ้ าส� า เ ร็ จ รู ป 

ได้รวดเร็วขึ้น	ซึ่งช่วยลดโอกาสการผลิตสินค้า

ส�าเร็จรูปไม่ทันก�าหนดส่งมอบ	และมีชั่วโมง 

การท�างานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิต	

น้อยลงจากชัว่โมงการท�างานล่วงเวลาในปัจจบุนั	

นอกจากนี้ ระบบ	 MRP	 ในระบบสนับสนุน 

การตดัสนิใจจะช่วยในการสัง่ปรมิาณบรรจภุณัฑ์ 

ได ้อยางถูกต้องไม่มากและไม่น ้อยกว่ากับ 

จ�านวนที่ต้องการ	และตรงตามเวลาที่ก�าหนด	 

ยิ่งไปกว่านั้นในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ยังมีในส่วนของการค�านวณปริมาณวัตถุดิบ 

คงคลังส�ารองให ้มีความเหมาะสม	 เพื่อลด

ความเสี่ยงที่วัตถุดิบจะขาดแคลน	และในระบบ

สนบัสนนุการตัดสนิใจจะมรีะบบ	การเบกิจ่าย-รบั

เข้าวัตถุดิบ	ที่สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว	

ท�าให้สามารถตรวจสอบสถานะคงคลังได้อย่าง

ถูกต้องมากยิ่งขึ้น	

	 4)	 ผลการทดสอบกับตัวอย่าง	จ�านวน	 

6	 เดือน	ของโรงงานอุตสาหกรรมกล่องบรรจุ

ขนมแสดงให้เห็นได ้ว ่าระบบสนับสนุนการ 

ตัดสินใจส�าหรับการจัดตารางการผลิตหลัก 

และการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 

ในส่วนของวัตถุดิบที่ได้จากงานวิจัย	สามารถ

ประยุกต์ใช้กับโรงงานกรณีศึกษาได้จริง	มีความ

น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 

โดยสินค้าส�าเร็จรูปที่ผลิตไม่ทันก�าหนดส่งมอบ	
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลดลงเฉลีย่	149.17	ลังต่อเดอืน	ช่ัวโมงการท�างาน

ล่วงเวลาในวันท�างานปกติลดลงเฉลี่ย	4	ชั่วโมง 

ต่อ	 100	 เดือน	 และจ�านวนวันอาทิตย ์ ท่ีให  ้

เจ ้าหน้าที่แผนกผลิตท�างานเพิ่มลดลงเฉลี่ย	 

1.5	 วันต่อเดือน	หรือลดลงเฉลี่ย	 12	 ชั่วโมง 

ต่อเดือน	

	 5)	 ด้านระยะทางที่สิ้นเปลืองในโรงงาน

อุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม	จากการวัดระยะ

ทางการเคล่ือนท่ีระหว่างแผนกโดยโปรแกรม	

MS	Visio	2003	และท�าการหาระยะทางการ

เคลื่อนที่โดยรวมจริงจากโปรแกรมดังกล่าว	 

พบว่าในไตรมาสที่	1-4	ผังโรงงานหลังปรับปรุง 

มี ร ะยะทางการ เคลื่ อนที่ โ ดยรวม เท ่ ากั บ	

1,008,390	เมตร	1,091,688	เมตร	1,144,325	

เมตร	และ	845,137	 เมตร	ตามลาดับ	และมี 

ระยะทางโดยรวมตลอดทั้งปีอยู่ที่	 4,089,541	

เมตร	เมื่อท�าการเปรียบเทียบกับผังโรงงานก่อน

ปรับปรุงพบว่ามีระยะทางเคล่ือนที่ตลอดทั้งปี 

ลดลงจาก	5,343,338	เมตร	เป็น	4,089,541	เมตร	

หรือคิดเป็นร้อยละ	23.46	และเมื่อเปรียบเทียบ 

รูปแบบผัง โรงงานที่ ออกแบบปรับปรุง กับ 

ผังโรงงานก ่อนปรับปรุง	 พบว ่าต ้องท�าการ 

ย้ายต�าแหน่งทุกแผนก	ยกเว้นแผนกท่ี	1	และ	

6	 ท่ีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากเป็นส่วน 

ของเคร่ืองจักรขนาดใหญ่	 และเป็นส่วนของ

ส�านักงานการผลิต	ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ

	 1)	 งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดตารางการผลิตและ 

การวางแผน	ความต้องการวัสดคุงคลังในส่วนของ

วัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม

ให้ดียิ่งขึ้น	สามารถที่จะน�าไปพัฒนาต่อในส่วน

ของการวางแผนการจัดส่งกล่องขนมของโรงงาน

กรณีศึกษาได้	

	 2)	 การจัดตารางการผลิตหลักในระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจไม่ได ้ค�านึงถึงมูลค่า 

ของกล่องขนมต่อลงั	สามารถน�ามลูค่ากล่องขนม 

ต่อลังมาพิจารณาในการจัดตารางการผลิต

หลัก	เพื่อให้ตารางการผลิตหลักมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้นได้	

	 3)	 ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 

ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา	Visual	Basic	ถ้าโรงงาน

อุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม	ต้องการที่ใช้ระบบ

สนบัสนนุใจแบบออนไลน์	สามารถน�าเอาข้ันตอน

การตัดสินใจในการการจัดตารางการผลิตและ

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบคงคลังในส่วน

ของกล่องขนมที่ถูกน�าเสนอในงานวิจัยไปพัฒนา

ได้ต่ออีก	

	 4)	 ผู้ที่สนใจสามารถน�าระบบสนับสนุน

การตัดสินใจจากงานวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้กับ 

โรงงานอื่นๆ	 ที่มีลักษณะการผลิตคล้ายกับ 

โรงงานกรณีศึกษาได้

	 5)	 งานวิจัยช้ินนี้ได้ท�าการศึกษา	พัฒนา	

วิเคราะห์	และปรับปรุงผังโรงงานกรณีศึกษา	 

ภายใต้สภาวะความต้องการผลติภณัฑ์ไม่แน่นอน	

โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงผังโรงงานด้วยการ

ค�านวณตามวิธี	Simulated	Annealing	ร่วมกับ 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของผังโรงงาน 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผังโรงงานแบบโรบัสนั้น	

สามารถออกแบบแผนผงัโรงงานทีส่ามารถใช้งาน

ได้ตลอดทั้งปีโดย	ลดการเปลี่ยนแปลงผังโรงงาน

ระหว่างปี	และสามารถรองรับกับความต้องการ

สินค้าที่ผันแปรในแต่ละช่วงเวลาได้และท�าให้

ระยะทางการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ระหว่าง

แผนกโดยรวมลดลงได้ถงึร้อยละ	23.46	เนือ่งจาก



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

22

วิธีการท่ีน�าเสนอในงานวิจัยนี้	 เป็นเพียงการหา

ค�าตอบที่เหมาะสม	ยังไม่ใช่ค�าตอบที่ดีที่สุด	 

ดังนั้น	หากมีการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรน�าเข้า	 

หรอืพจิารณาวิธกีารหาค�าตอบด้วยวธิอีืน่ๆ	อาจจะ

สามารถพัฒนาค�าตอบที่ได้ให้เข้าใกล้กับค�าตอบ

ที่ดีที่สุด	Optimal	Solution	ได้มากขึ้น
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชน

ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

The role of OTOP producers in Mae Hong Son province in building economic 

value, with the participation of other stakeholders, in communities through 

the use of production innovation

ชุติมันต์	สะสอง

Chutimun	Sasong
สาขาวิชาสังคมศาสตร์	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

e-mail	:	chutimun24@gmail.com

บทคัดย่อ

	 การวิจัยมีวัตถุประสงค์	 (1)	ศึกษาสภาพการด�าเนินงาน	และการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วน 

เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	(2)	 ศึกษาบริบทความเหมือนและ 

ความแตกต่างของโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	วิสาหกิจ

ชุมชน	และวิสาหกิจรายย่อย	ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ ์

เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	และ	(3)	ศึกษาหาความสัมพันธ์ของรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	

OTOP	ระดบั	1-3	ดาว	จ�านวน	100	คน	เครือ่งมอืวจิยั	คอื	แบบสอบถาม	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติพิรรณนา

หาค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	วิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ที่ศึกษาด้วยโปรแกรมทางสถิติ	และแบบสัมภาษณ์	วิเคราะห์ด้วยเนื้อหา

	 ผลการวิจัย	พบว่า	 (1)	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมด�าเนินงานกับผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์	OTOP	โดยผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทางความคิดที่ต่อยอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	

แต่ยังไม่ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	มาใช้ในการผลิต	(2)	โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	วิสาหกิจชุมชน	และวิสาหกิจรายย่อย	ต่างมุ่งเน้นน�านวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าของตนเพ่ือให้กิจการสามารถขายสินค้ามีก�าไร	และด�ารงอยู่รอดได้ใน

ธุรกิจ	(3)	รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	 

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มีความสัมพันธ์กัน	 โดยโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่	 Chi-square= 
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บทน�า
	 ใ น ส ถ านก า ร เ ศ รษ ฐ กิ จ โ ล กที่ เ กิ ด
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกัน
มากขึ้นผู ้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู ้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	รวมถึง 
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยวและ 
ระดับชุมชนท่ีท�าธุรกิจ	 ผู ้ประกอบการเหล่านี้ 

มีอ�านาจและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ	เนื่องจากทักษะของพวกเขาท�าให้
เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ขึ้นมานอก
จากนั้นยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี
(Bruque	and	Moyano,	2007)
	 ส�าหรบัในประเทศไทยผูป้ระกอบการได้รบั

23.044,	Chi-square/df=1.440,	df=16,	p=.113,	GFI=.953,	CFI=.988,	RMR=.029,	RMSEA= 

.067,	NFI=.963

ABSTRACT
	 This	research	is	focused	on	OTOP	producers	in	Mae	Hong	Son	province	and	aims:	 
(1)	 to	 investigate	 the	participation	 of	 stakeholders	 in	 the	producers’	 operations;	 
(2)	 to	compare	the	role	of	community	and	regional	producers,	small-and	medium-sized	
enterprises,	and	community	and	micro-enterprises	 in	building	economic	value	 in	 the	 
community	 through	 the	 use	 of	 innovation	 and	 creativity;	 and	 (3)	 to	 research	 the	 
relationships	between	the	 types	of	 innovation	used.	The	research	group	comprised	100	 
OTOP	producers,	 rated	with	between	1	and	5	stars.	The	 research	 tools	used	were	 
questionnaires,	which	were	analyzed	with	descriptive	statistics,	Percentage,	mean,	 
standard	deviation,	and	 factor	and	correlation	analysis	 through	 the	use	of	Statistical	 
software,	and	interviews,	which	were	investigated	with	content	analysis.
	 The	research	findings	are	that:	 (1)	public	and	private	organizations	cooperate	with	 
OTOP	producers	 through	procedures	 that	 involve	 the	application	of	 local	wisdom	but	 
they	have	yet	 to	develop	innovations	to	apply	to	production;	(2)	community	and	regional	
producers,	small-and	medium-sized	enterprises,	and	community	and	micro-enterprises	 
all	emphasize	the	application	of	 innovation	to	production	processes	as	a	way	of	staying	 
in	business	and	of	 increasing	profits;	and	(3)	 the	 types	of	participation	of	stakeholders	 
and	the	role	of	OTOP	producers	 in	building	value	 for	 the	community	 through	 innovation	 
showed	the	 following	empirical	 relationships:	Chi-square=23.044,	Chi-square/df=1.440,	 
df=16,	p=.113,	GFI=.953,	CFI=.988,	RMR=.029,	RMSEA=.067,	NFI=.963.

ค�าส�าคัญ	:	การมีส่วนร่วม	บทบาทผู้ประกอบการ	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

Keywords	:	Participation,	The	Role	Entrepreneurs,	Economic	value,	Production	Innovation
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ความสนใจมากจากรัฐบาล	เป็นที่เชื่อกันว่าการ
เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศส่วนหนึ่งมาจาก
แรงผลักดันของผู้ประกอบการ	(Thechatakerng	
2012,	2009;	Jansen	et	al,	2004;	Carree,	 
Van	and	Thurik,	2002)	จะเหน็ได้ว่าประเทศไทย
มจี�านวนผูป้ระกอบการทีห่ลากหลายไม่ว่าจะเป็น
ผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนรายเดีย่วและระดบั
ชุมชน	วิสาหกิจรายย่อย	(Micro	Enterprises:	
MEs)	และโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ	์
(One	Tambon	One	Product:	OTOP)	กิจการ 
ดังกล่าวเป็นธุรกิจในระดับจุลภาคที่สร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ	ฉะนั้นหาก 
ผูป้ระกอบการเหล่านีต้้องการประสบความส�าเร็จ
ในธุรกิจจะต้องพัฒนาความรู ้หรือนวัตกรรม 
ใหม่ๆ	 ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ให้เกิดเป็นรูปธรรม	 
ตลอดจนสร้างการเรียนรู้จากพันธมิตรในท้องถิ่น 
และค� านึ งถึ งอิทธิพลของสภาพแวดล ้อม 
ที่เกี่ยวข้อง	 เง่ือนไขสภาพภูมิศาสตร์	 ปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจและการสรรค์สร้างกิจกรรมใน
ชุมชนเป็นส�าคัญ	(Minnitti	and	Bygrave,	2001,	
pp.15-16)	
	 นอกจากนี้ รั ฐบาล ไทย มุ ่ ง ใ ช ้ กล ไก 
ด้านเศรษฐกิจผ่านการลงทุนของผู้ประกอบการ	 
เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและประยุกต ์ 
ใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม	วิถีชีวิต 
และภูมิปัญญา	เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด
เพิ่ม ข้ึน	 ภายใต ้นโยบายส�าคัญของรัฐบาล	
“โครงการหนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 (One	
Tambon	One	Product:	OTOP)”	หรือปัจจุบัน
นี้เปลี่ยนช่ือเป็น	 “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	
(Outlet	To	On-Shelf	Peer	working:	OTOP)”	
	 ส�าหรับธุรกิจ	OTOP	ของกลุ ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน	ประกอบด้วย	จังหวัดเชียงราย	
เชียงใหม่	น่าน	พะเยา	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ล�าปาง	

และล�าพูน	 (กรมการพัฒนาชุมชน,	 2557,	
ออนไลน์)	มีธุรกิจ	OTOP	 เกิดขึ้นเป็นจ�านวน
มาก	และในปี	2553	กรมพัฒนาชุมชนได้เริ่ม 
ด�าเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�าบล	 
หนึง่ผลิตภณัฑ์ไทย	(OTOP	Product	Champion:	 
OPC)	ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ใช้ช่ือ	OTOP	 
ที่มุ่งเป้าหมายสู่การสร้างรายได้และก�าไรให้กับ
ชุมชนของตนเอง	(กัลยาณี	สูงสมบัติ,	2554)
	 ปัจจบุนัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมจี�านวนผูผ้ลติ 
และผู้ประกอบการ	OTOP	ที่จดทะเบียน	จ�าแนก
ตามประเภทผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ	 จ�านวน	 
7	อ�าเภอ	มี	3	ประเภท	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	266	ราย	
มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	511	ผลิตภัณฑ์	 โดยได้รับ 
คัดสรรฯ	อยู่ในระดับ	5	ดาว	จ�านวน	11	กลุ่ม	 
ระดับ	4	ดาว	จ�านวน	39	กลุ ่ม	 ระดับ	3	ดาว	 
จ�านวน	10	กลุ่ม	ระดับ	2	ดาว	จ�านวน	9	กลุ่ม	 
และระดับ	1	ดาว	ไม่มี	 (ส�านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน,	2556)	
	 จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
อยู่ในระดับ	5	ดาว	มีจ�านวน	11	กลุ ่ม	นับว่า 
เป็นจ�านวนที่น ้อยมาก	 เมื่อเทียบกับจ�านวน 
ผู ้ประกอบการ	OTOP	ที่ลงทะเบียน	จ�านวน	 
266	ราย	ฉะนั้น	การที่จะใช้กระบวนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาขับเคลื่อนและ
ช่วยเหลือกลุ ่มผู ้ประกอบการ	OTOP	ที่อยู่ใน
กลุ่มระดับ	1-3	ดาว	 เกิดการพัฒนาไปสู่ระดับ	
4-5	ดาว	 ได้นั้น	ต้องพัฒนาตัวผู ้ประกอบการ	
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ	 มีมาตรฐาน	 
แม้กระทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม	 
รวมถึงการสร ้างมูลค่าเพิ่มทางผลผลิตด้วย
นวัตกรรมที่ เกิดจากการบูรณาการโดยการ 
มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องให้เกดิการพฒันา
และยกระดับผลิตภัณฑ์	OTOP	สู ่สากลและ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพ
ก้าวไปสู่	 SMEs	ได้อย่างไร	ด้วยเหตุดังกล่าว 
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จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์	OTOP	ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ  ์
เชิงสร ้างสรรค์	 ในจังหวัดแม่ฮ ่องสอน	 ทั้งนี ้
เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไปสู่ระดับ	
4-5	ดาว	ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการ	OTOP	
อันเป็นรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตและ
พัฒนาเข้าสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงาน	และ
การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกับผูป้ระกอบ
การผลิตภัณฑ์	OTOP	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 2.	 เพื่อศึกษาบริบทความเหมือนและ
ความแตกต่างของโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถ่ิน	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
วิสาหกิจชุมชน	และวิสาหกิจรายย่อย	ในการ
สร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิชมุชนด้วยนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
	 3.	 เ พ่ือศึกษาหาความสัมพันธ ์ของ 
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 การวิจัยในครั้งนี้ก ่อให ้เกิดประโยชน์ 
ดังต่อไปนี้	
	 1.	 มีการเผยแพร ่ความรู ้ ในรูปแบบ
รายงานการวิจัย	วารสารวิชาการ
	 2.	 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มี 
การส่งเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชน	OTOP
	 3.	 ตอบสนองกลยุทธ ์ จั งหวั ดด ้ าน 
การส่งเสรมิและยกระดบัผลิตภณัฑ์	OTOP	ให้ได้
มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ

	 4.	 คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	 เกิดการ
พึ่งตนเองได้มากขึ้น
	 5.	 ระบบเศรษฐกิจในชุมชนมีความ 
เข้มแข็ง

การด�าเนินการวิจัย
	 วิธีด�าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม	
(mixed-methods	research)	โดยผสมระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	 research)	 
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	 เวทีเสวนากลุ ่มย่อย	 
ส่วนการวจิยัเชิงปรมิาณ	(quantitative	research)	
ใช้แนวทางการวจิยัเชงิส�ารวจ	(survey	research)	
การวิจัยนี้ได้พัฒนามาจากการรวบรวมข้อมูล
บนพื้นฐานการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ 
ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	 ในบทที่ 	 2	 
รวมถงึการพฒันากรอบแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	ผูป้ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์	OTOP	ที่จดทะเบียนท้ัง	3	ประเภท	 
คือ	(1)	กลุ่มผู้ผลิตชุมชน	(2)	ผู้ผลิตชุมชนที่เป็น
เจ้าของรายเดียว	และ	(3)	ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจงัหวัดแม่ฮ่องสอน	จ�านวน	 
2	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอเมอืง	และอ�าเภอปางมะผ้า	 
จ�านวนทั้งสิ้น	130	ราย	ใช้วิธีการก�าหนดขนาด 
กลุ่มตัวอย่างของ	Darwin	Hendel	ขนาดกลุ่ม 
ประชากรที่ประมาณ	130	คน	ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ�านวน	 97	คน	 เพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลที ่
คลาดเคลื่อน	ผู้วิจัยจึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่	100	คน	(มนัส	สุวรรณ,	2556,	หน้า	70)
	 เครื่องมือวิจัย	 ได้แก่	 (1)	แบบสอบถาม	
และ	(2)	แบบสัมภาษณ์	ที่สร้างขึ้นจากการศึกษา
แนวความคิด	ทฤษฎี	เอกสารต่างๆ	และงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	และตรวจสอบ
เคร่ืองมือเพื่อหาความเชื่อถือได้	 (Reliability)	 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Alpha	Coefficient)	
ของครอนบาค	จ�านวน	3	ปัจจัย	คือ	(1)	บทบาท 
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ผู้ประกอบการ	มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ	.788	
(2)	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	มีค่าความเชื่อถือได้
เท่ากับ	.796	และ	(3)	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	มี
ค่าความเชือ่ถอืได้เท่ากบั	.845	ข้อค�าถามใช้มาตร
วัดแบบลิเกิรต์	5	ระดับ	(5-point	Likert	Scale)	 
คอื	1	หมายถงึ	น้อยทีส่ดุ	และ	5	หมายถงึ	มากท่ีสดุ	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	สถิติ
เชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติอนุมานวิเคราะห์ 
เส ้นทางความสัมพันธ ์ตามตัวแบบสมการ
โครงสร้าง	(Structure	Equation	Model:	SEM)	
ด้วยโปรแกรม	AMOS

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	พบว่า	 สภาพ
การด�าเนินงาน	และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พบว่า	ที่ผ่านมาผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์ 	 OTOP	 ได ้ด�าเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงตัวสินค้าอย่าง
เดียวเท่านั้น	แต่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	
ได้ใช้กระบวนการหลอมรวมความคิดความเชื่อ	
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจาก
บรรพบรุษุ	การท่องเทีย่ว	ศลิปวฒันธรรม	ประเพณ	ี
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน	การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้กับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้
ผลผลิตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ	 
มเีอกลกัษณ์	มจุีดเด่น	จดุขาย	ทีรู่จั้กกนัแพร่หลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 (หลี	 วราฤทธิ์
หิรัญกุล,	2559,	สัมภาษณ์)	กระบวนการสร้าง
นวัตกรรมขึ้นมาใช้ในกิจการของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์	OTOP	ที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพ

และประสบผลส�าเรจ็ในการท�างาน	เนือ่งจากขาด
ความเข้าใจในเรื่องดังนี้	 (1)	การเข้าใจถึงสภาพ
แวดล้อมหรือสภาพภายนอกองค์กรที่เป็นอยู ่
ในปัจจุบันเพื่อเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ที่เหมาะสม	(2)	การเข้าใจสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรว่ามคีวามพร้อมในการทีจ่ะสร้างนวตักรรม
องค์กรหรอืไม่	เช่น	เงนิทนุ	และตัวบุคลากร	เป็นต้น	
(3)	การสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายในองค์กร
ธุรกิจตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับ
ปฏบัิติการ	เพือ่สร้างแนวทางในการปฏบัิติให้เป็น
ไปในทศิทางเดียวกัน	และป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะ
เกดิข้ึนจากบคุลากรบางกลุม่ทีไ่ม่สามารถยอมรบั
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	และ	(4)	นวัตกรรม
ที่ท�านั้นสามารถที่จะท�าได้ในความเป็นจริง	และ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	(ทุนรินทร์	 ศิริยานนท์,	
2559,	สัมภาษณ์)	นอกจากนี้การมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์	
OTOP	พบว่า	ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์	OTOP	ได้แก่	ส�านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ ่องสอน	ส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	และ

ภาพที่ 1	ผลิตภัณฑ์	OTOP
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สถาบันการศึกษา	อาทิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่	 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	และสถาบัน 
การศึกษาอื่นๆ	
	 บริบทความเหมือนและความแตกต่าง 
ของโครงการผลิตภัณฑ์ ชุมชนและท ้องถิ่น	
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	วิสาหกิจ
ชุมชน	และวิสาหกิจรายย่อย	ในการสร้างมูลค่า
เพิม่ทางเศรษฐกจิชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ ่องสอน	พบว่า	 
กจิการดงักล่าวข้างต้นต่างน�านวตักรรมผลติภัณฑ์
เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าของตนเพื่อให้กิจการ
สามารถขายสินค้ามีก�าไร	และด�ารงอยู่รอดได ้
ในธุรกิจ	 อีกทั้งการน�านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
มาใช้น้ันจะท�าให้กิจการของตนมีความสามารถ
ในการสร้างความได้เปรียบต่อคูแ่ข่งขัน	มยีอดขาย
ทีเ่พิม่สูงข้ึน	ส่งผลให้เกดิก�าไรเพิม่	กระทัง่สามารถ
ขยายกิจการของตนเองได้ในที่สุด	 โดยมีความ
แตกต่างในด้านวัตถุประสงค์	ด้านกฎหมายหลัก	
ด้านหน่วยงานหลัก	ด้านลักษณะของผู้ประกอบ
การ	และด้านประเภทของกิจการ
	 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ	พบว่า	ผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์	OTOP	มีจ�านวนทั้งสิ้น	100	คน	
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 โดย
มีอายุระหว่าง	41-50	ปี	มากที่สุด	 รองลงมา
มีอายุ	31-40	ปี	และ	51-60	ปี	ตามล�าดับ	มีระดับ 
การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด	รองลงมา 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีตามล�าดับ
	 ข ้อมูลทั่ ว ไปเกี่ ยวกับระยะเวลาการ 
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์	OTOP	พบว่า	ส่วนใหญ่ 

จดทะเบียน	8	ปี	ขึ้นไป	รองลงมาจดทะเบียน	
6-8	ปี	และจดทะเบียน	3-5	ปี	ตามล�าดับ	โดย 
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นประเภทกลุ่มผู ้ผลิต
ชุมชน	 รองลงมาเป ็นประเภทผู ้ผลิตชุมชน 
ที่เป็นเจ้าของรายเดียว	และเป็นประเภทผู้ผลิต
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามล�าดับ	
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ระดับดาว	 2	ดาว	 
รองลงมาระดับ	 1	 ดาว	 และระดับ	 3	 ดาว	 
ตามล�าดับ	 โดยมีผลการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่คงที่	รองลงมามีก�าไร	ตามล�าดับ
	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	
การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิ ง ยืนยันและ 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	พบว่า	 
ค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง	
พบว่า	บทบาทผู ้ประกอบการมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย ่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ	(p<.05)	บทบาทผู้ประกอบการ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<.05)	และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวก 
กับมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ	(p<.05)
	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของรูปแบบ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร ้างสรรค ์ 	 พบว ่า	 
ค่าสถิติความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทุกค่า	ดังนี้	

ตารางที่ 1	 ตวัแบบมาตรวดัของรปูแบบการสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์ 

	 	 เชิงสร้างสรรค์

ตัวแปร

RIV	model

X2

23.044

X2/df

1.440

df

16

p-Value

.113

GFI

.953

CFI

.988

RMR

.029

RMSEA

.067

แปลผล

Accept
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	 จากตารางที่	1	ค่าไคสแควร์	 (X2)	เท่ากับ	
23.044	อัตราส่วนของไคสแควร์	กับ	degree	of	
freedom	(X2/df)	เท่ากับ	1.440	ค่าสถิติทดสอบ	
p-value	 เท่ากับ	 .113	ค่าสถิติวัดระดับความ
กลมกลืน	goodness	of	fit	 index	(GFI)	เท่ากับ	
.953	ค่าสถติวิดัระดบัความกลมกลืนเปรยีบเทยีบ	
comparative	fit	index	(CFI)	เท่ากบั	.988	ค่าสถติิ
วัดความคลาดเคล่ือนของตัวแบบในรูปของราก

Chi-square=23.044,	Chi-square/df=1.440,	df=16,	p=.113,	
GFI=.953,	CFI=.988,	RMR=.029,	RMSEA=.067,	NFI=.963

ภาพที่ 2	ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของตัวแบบมาตรวัดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

ของค่าเฉลีย่ก�าลงัสองของเศษเหลอืในรปูคะแนน
มาตรฐาน	root	mean	square	residual	(RMR)	
เท่ากบั	.029	ค่าความคลาดเคลือ่นของตัวแบบใน
รปูของรากของค่าเฉลีย่ก�าลงัสองของความคลาด
เคลื่อนโดยประมาณ	root	mean	square	error	of	
approximation	(RMSEA)	เท่ากบั	.067	และดชันี
วัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์	normal	fit	 index	
(NFI)	เท่ากับ	.963	ตามล�าดับ	ดังภาพที่	2

อภิปรายผล
	 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	มีจ�านวน
ทั้งสิ้น	100	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย	โดยมีอายุระหว่าง	41-50	ปี	มากท่ีสุด	 
รองลงมามอีาย	ุ31-40	ปี	และ	51-60	ปี	ตามล�าดบั	
มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด	 
รองลงมามกีารศึกษาระดบัปรญิญาตรตีามล�าดบั
	 ข ้อมูลทั่ ว ไปเกี่ ยวกับระยะเวลาการ 
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์	OTOP	พบว่า	ส่วนใหญ่ 

จดทะเบยีน	8	ปี	ข้ึนไป	รองลงมาจดทะเบยีน	6-8	ปี	
และจดทะเบียน	3-5	ปี	ตามล�าดับ	โดยจดทะเบียน
ผลติภัณฑ์เป็นประเภทกลุม่ผูผ้ลติชมุชน	รองลงมา
เป็นประเภทผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว
และเป็นประเภทผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามล�าดับ	ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ 
ได้ระดับดาว	2	ดาว	รองลงมาระดับ	1	ดาว	และ
ระดับ	3	ดาว	ตามล�าดับ	โดยมผีลการด�าเนินธุรกจิ 
ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่คงท่ี	รองลงมามกี�าไร	ตามล�าดับ
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	 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต ่ อ บ ท บ า ท 
ผู ้ ประกอบการ 	 โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก	 
(ค่าเฉลี่ย=4.21	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 
.495)	 ส�าหรับผลการพิจารณาเป ็นรายข ้อ	 
ปรากฏว่า	 กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้าน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การอบรม	สัมมนา	
เพื่อหาความรู ้และประสบการณ์ใหม่ๆ	อย่าง 
ต่อเนือ่ง	อยูใ่นระดบัมาก	(ค่าเฉล่ีย=4.40)	ด้านให้
ความส�าคัญมากในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ
ให้มีคุณภาพที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน	อยู่ในระดับ
มาก	(ค่าเฉลีย่=4.33)	ด้านการคดิ	แสวงหาโอกาส	
และหาวิธีการต่างๆ	เพื่อให้กิจการมีความเจริญ
เติบโตมากยิ่งขึ้น	อยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย= 
4.23)	ด้านได้คิด	แสวงหาโอกาส	และหาวิธีการ
ต่างๆ	 เพื่อให้กิจการมีความเจริญเติบโตมาก
ยิ่งขึ้น	อยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย=4.20)	และ
ด้านการประเมินและสรุปผลการด�าเนินงานเป็น
ประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	อยู่ในระดับมาก	 
(ค่าเฉลี่ย=3.91)	ตามล�าดับ
	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	Miller	 (1983,	
pp.	 770-791)	 กล่าวว่า	ประกอบการต้องมี
บทบาทที่ส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง	และมี
การบริหารงานในเชิงรุกโดยอาศัยความสามารถ
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันน�าไปสู่ 
การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย	 เพื่อสร้างความ 
ได ้ เปรียบในการแข ่งขันเสมอ	 และต ้องมี
การพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ	ด้วยการบูรณาการ 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
	 ระดบัความคดิเหน็ต่อนวตักรรมผลติภณัฑ์	
โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก	 (ค ่าเฉลี่ย=3.94	 
ค่าส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=.524)	 ส�าหรับ 
ผลกา รพิ จ า รณา เป ็ น ร ายข ้ อป ร ากฏว ่ า	 
กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิต	ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม  ่
ที่ แตกต ่ า ง ไปจาก เดิ ม 	 อ ยู ่ ใ น ระดั บมาก	 

(ค ่าเฉลี่ย=4.18)	 ด ้านปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให ้มีความแตกต่างให ้เหนือกว ่า 
คู ่แข่งขัน	 อยู ่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย=4.12)	 
ด้านใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติก
ชีวภาพที่ย ่อยสลายง ่าย	 อยู ่ ในระดับมาก	 
(ค่าเฉลี่ย=3.92)	ด้านผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัย	
(ตรงกับสไตล์ความนิยมในปัจจุบัน)	อยู่ในระดับ
มาก	(ค่าเฉลี่ย=3.75)	และด้านได้น�าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ	์ 
อยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย=3.73)	ตามล�าดับ
	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	Shoon-hoven,	
Eisenhardt	 and	 Lyman	 (1990)	 กล่าวว่า	 
การสร้างสรรค์สินค้าที่มีความแตกต่างเหนือ 
คู ่แข่งขันนั้นต้องน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้ามา 
ปรบัเปลีย่นเป็นสนิค้าใหม่ทีดี่กว่าหรอืทนัสมยักว่า	
นอกจากนัน้ต้องถ่ายทอดนวตักรรมให้กบัสมาชกิ
กลุ่ม	รวมท้ังต้องมีนโยบายในการน�านวัตกรรม
มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ	OTOP	ทั้งนี้ต้องใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาตลาดท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศร่วมด้วย	
	 ระดับความคิดเห็นความคิดเห็นต่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน	โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย=4.39	ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=.536)	ส�าหรับผลการพิจารณาเป็น
รายข้อ	ปรากฏว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ด้านการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาสร้าง
สรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือวางจ�าหน่ายแก่ลูกค้า	อยู่ใน
ระดับมาก	(ค่าเฉลีย่=4.66)	ด้านการน�านวตักรรม
มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและมี
ราคาท่ีเพิ่มข้ึน	อยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย=4.58)	
ด้านการเข้ามาสนับสนุนจากทุกภาคส่วนช่วย 
ส่งเสริมกิจกรรมการค้าในชุมชนให้ดีขึ้น	อยู่ใน
ระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย=4.44)	ด้านชุมชนเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ�าหน่าย	โดยการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดสนบัสนนุ	อยูใ่นระดับมาก	(ค่าเฉลีย่=4.36)	
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และด้านผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	ใน
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	อยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉล่ีย	
=3.91)	ตามล�าดับ
	 สอดคล ้องกับแนวคิดของ	 วิลาวัณย	์ 
มีอินถา	 (2553)	กล่าวว่า	การด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่างๆ	ทั้งด้านอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม	การบริการ	การบริโภค	การผลิต	
และการกระจายผลผลิต	 โดยให้คนในชุมชน 
มีส ่วนร ่วมในการแก ้ไขป ัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของ	ชุมชนน้ัน	คือให้มีส่วนร่วมคิด 
ร ่วมท�า	 ร ่วมรับผลประโยชน์จากการใช ้ทุน 
ของชุมชน	โดยสมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ตัดสิน
เองว ่าจะผลิตอะไรบ ้างตามศักยภาพและ 
ทุนประเภทต่างๆ	ที่มีอยู่	 โดยมีครอบครัวเป็น
หน่วยการผลิตแรงงานของสมาชิกในครอบครัว
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด	เน้นการพึ่งแรงงานของ

คนในครอบครัว	 พึ่งทรัพยากรที่มีในท้องถ่ิน	 
พึ่งตนเองและพึ่งกันเองในชุมชน
	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	
การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิ ง ยืนยันและ 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของโมเดล
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาท
ของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์	OTOP	ในการสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
พบว ่า 	 ค ่าสถิติความสอดคล ้องกับข ้อมูล 
เชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทุกค่า	ดังนี้	
ค่าไคสแควร์	 (X2)	 เท่ากับ	23.044	อัตราส่วน 
ของไคสแควร์	กับ	degree	of	 freedom	(X2/df)	
เท่ากับ	1.440	ค่าสถิติทดสอบ	p-value	เท่ากับ	
.113	ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน	goodness	
of	fit	index	(GFI)	เท่ากับ	.953	ค่าสถิติวัดระดับ

ภาพที่ 3	แบบจ�าลองการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
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ความกลมกลืนเปรียบเทียบ	comparative	 fit	
index	(CFI)	เท่ากับ	.988	ค่าสถิติวัดความคลาด
เคลื่อนของตัวแบบในรูปของรากของค่าเฉลี่ย
ก�าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน	
root	mean	square	 residual	 (RMR)	 เท่ากับ	
.029	ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรูป
ของรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของความคลาด
เคลื่อนโดยประมาณ	root	mean	square	error	
of	approximation	(RMSEA)	เท่ากับ	.067	และ
ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์	 normal	 fit	
index	(NFI)	เท่ากับ	.963	ตามล�าดับ	งานวิจัยนี้
จึงได้ทฤษฎีฐานรากขึ้นมาใหม่	น�าเสนอดังภาพที่	

ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาใน

ประเด็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์	OTOP	 เพื่อขยายฐานตลาดไปยัง

ต่างประเทศ	ซึ่งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์	OTOP	เป็นที่

ยอมรับในเวทีระดับโลกต่อไป

	 2.	 ควรศกึษาแนวทางและรูปแบบในการ

สนับสนนุผลิตภัณฑ์	OTOP	ของชุมชน	เพื่อคนใน

ชุมชนมีรายได้	 เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง

และเกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยังยืนต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 
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“Return Happiness to Thai Citizens”
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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ	(1)	ศึกษาพฤติกรรมการติดตามรับชมรายการ	“คืนความสุข 

ให้คนในชาติ”	 ท่ีน�าเสนอโดยนายรัฐมนตรี	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ของกลุ่มประชาชนที่มีทัศนะ

ทางการเมืองที่หลากหลาย	และ	(2)	 วิเคราะห์ผลของการติดตามรับชมในเรื่องทัศนคติที่มีต่อรัฐบาล

และนายกรัฐมนตรี	(3)	เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด�าเนินรายการดังกล่าวให้มีผลในการสร้าง 

ความนิยมให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบส�ารวจเชิงปริมาณด้วยการ

ใช้แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพ	400	คน	ในเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร	 

โดยสุ่มเขต	10	เขตในกรุงเทพมหานครจากพื้นที่	50	เขต	แล้วเก็บตัวอย่างแบบสะดวกเขตละ	40	คน	

กรอบทฤษฎีในการวิจัยครั้งนี้คือ	Cognitive	Dissonance	(Festinger),	Media	Exposure	(Finn),	 

The	Effects	of	Mass	Communication	 (Klapper),	Agenda	Setting	 (McComb	and	Shaw,	 

The	Uses	and	Gratifications	of	Mass	Media	(Mc	Quail	and	Gurevitch)	ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับชมรายการดังกล่าวโดยความบังเอิญมากกว่าต้ังใจ	และเห็นว่ารายการ 

ดังกล่าวควรจะออกอากาศในช่องของรัฐบาลเท่านั้น	และเวลาในการน�าเสนอควรจะเป็น	30	นาที	 

โดยให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสาระที่พูดมาร่วมน�าเสนอ	ประชาชนท่ีติดตาม

ดูรายการน้ีได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง	แต่ไม่ค่อยได้น�าไปใช้ประโยชน์ทางอื่น	 เช่นไม่ได้น�าไปเป็น 

บทสนทนากับผู้อื่น	ไม่ได้น�าไปเป็นข้อแนะน�าในการปฏิบัติตน	ในการทดสอบสมมุติฐานพบว่า	อายุ	 

รายได้	การศึกษา	อาชีพ	การสังกัดพรรค	และการได้ติดตามรับชมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มี 

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล	คนที่มีอายุมาก	คนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง	คนที่มีการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีขึ้นไป	คนที่ท�าอาชีพส่วนตัว	คนที่เป็นข้าราชการ	คนที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ	คนที่เป็น
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พนักงานเอกชน	คนที่เป็นเกษตรกร	คนที่เป็นกรรมกร	คนที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์	และคนที่ไม่สังกัด

พรรคใดเลย	มีความชืน่ชมยกย่อง	พอใจ	และมัน่ใจในการท�างานของนายกรฐัมนตรแีละรฐับาลมากกว่า

คนท่ีมีอายุน้อย	คนที่มีการศึกษาน้อย	คนที่มีรายได้น้อย	คนที่เป็นนักศึกษา	และคนที่สังกัดพรรค 

เพื่อไทย	รายการดังกล่าวตอกย�้าทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้	แต่ไม่อาจจะ 

เปล่ียนใจคนท่ีมีทัศนคติเชิงลบต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้	สิ่งท่ีควรปรับปรุงคือท�ารายการ 

ให้สั้นลงไม่เกิน	30	นาที	และควรจะออกอากาศเฉพาะช่องที่เป็นของรัฐคือ	ช่อง	5	ช่อง	9	และ	ช่อง	11	

เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น	และควรให้มีรัฐมนตรีคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานมาร่วมเป็นผู้น�าเสนอด้วย	 

ในขณะเดียวกันจะต้องตระหนักว่าการใช้รายการดังกล่าวสื่อสารกับประชาชน	สามารถที่จะตอกย�้า 

และด�ารงความชื่นชอบนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในกลุ ่มประชาชนที่มีความคิดที่เป็นบวกกับ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมาก่อนแล้วเท่านั้น	 ไม่อาจจะใช้รายการดังกล่าวเปลี่ยนความคิดที่เป็นลบ 

ของประชาชนบางกลุ่มได้	หากจะเป็นทัศนคติของคนกลุ่มหลังนี้จะต้องใช้วิธีการอื่นๆ	

ค�าส�าคัญ	:	 ความสัมพันธ์,	รัฐบาล,	นายกรัฐมนตรี,	พฤติกรรมการติดตามรับชม,	ทัศนคติ.	รายการ 

	 	 คืนความสุขให้ประชาชน

ABSTRACT

	 The	objectives	of	 this	research	were	(1)	 to	study	viewing	behaviors	among	people	 

with	diverse	political	ideas,	regarding	the	TV	program	“Retuning	Happiness	to	Thai	People”	

program,	presented	by	the	Prime	Minister,	General	Prayuth	Chan-ocha,	and	(2)	to	analyze	 

the	 impact	of	 viewing	 in	 terms	of	 their	attitudes	 towards	 the	Prime	Minister	and	 the	 

Government.	 It	was	also	(3)	aimed	at	discovering	ways	to	 improve	the	program	in	order	 

to	create	popularity	 for	 the	Prime	Minister	and	 the	Government.	The	method	used	was	

a	quantitative	survey	research	with	a	structured	questionnaire	being	distributed	among	 

400	 respondents	 in	Bangkok.	Ten	districts	were	 randomly	selected	 from	 the	 total	of	 

50	districts,	and	40	persons	were	selected	by	means	of	convenience	sampling	 in	each	 

selected	district.	The	theoretical	 framework	of	 the	study	 included	Cognitive	Dissonance	

(Festinger),	Media	Exposure	(Finn),	The	Effects	of	Mass	Communication	(Klapper),	Agenda	

Setting	(Mc	Comb	and	Shaw,	The	Uses	and	Gratifications	of	Mass	Media	(Mc	Quail	and	 

Gurevitch)	The	 findings	 revealed	 that	most	people	were	exposed	 to	 the	program	by	 

accident	 rather	by	 intention	 to	watch,	and	 they	wanted	 the	program	to	be	 televised	on	 

only	one	channel.	It	could	be	Channel	5,	Channel	9,	or	Channel	11,	which	are	stated-owned	
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บทน�า

	 ห ลั ง จ า ก มี ก า ร จั ด ตั้ ง รั ฐ บ า ล โ ด ย 

คณะ รักษาความสงบแห ่ ง ช าติ 	 ( คสช . )	 

พลเอกประยุทธ ์ 	 จันทร ์โอชาในฐานะนายก

รัฐมนตรี ได ้ จัดให ้มี รายการ	 “คืนความสุข 

ให้ประชาชน”	โดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็น 

ผู้ออกมารายงานการท�างานของรัฐบาล	ทั้งสิ่งที่ 

ท�าไปแล ้ว	 และส่ิงที่ ต้ั งใจจะท�า	 แม ้ว ่าจะ 

มีประชาชนบางกลุ่มติดตามรับชมการน�าเสนอ

ของนายกรัฐมนตรี	แต่ก็มีเสียงบ่นบ้างว่านายก

รัฐมนตรีพูดนานเกินไป	อยากให้พูดน้อยกว่านี้

ลีลาในการพูดของนายกรัฐมนตรีเหมือนท่าน

ก�าลังพูดกับทหารใต้บังคับบัญชา	อยากให้ท่าน

พูดด้วยลีลาที่นุ่มนวลมากกว่านี้

stations.	An	appropriate	duration	of	 the	program	should	be	no	 longer	 than	30	minutes,	 

and	presenters	 should	be	 the	Prime	Minister	 and	other	Ministers	 responsible	 for	 

the	 issues	discussed	 in	 the	program.	The	only	gratification	 they	got	 from	viewing	 

the	program	was	to	keep	up	with	political	news;	 they	did	not	use	what	 they	gained	from	 

the	program	as	contents	 for	 interpersonal	 communication	 or	 as	guidance	 for	 their	 

behaviors.	Age,	 income,	occupation,	education,	political	party	affiliation,	and	exposure	 

to	 the	program	were	proved	 to	be	 related	 to	attitudes	 towards	 the	Prime	Minister	and	 

the	Government.	People	with	higher	ages,	with	higher	 incomes,	with	higher	education	 

levels,	working	people,	Democrat	Party	members,	non	partisans,	and	 frequent	viewers	 

were	more	likely	to	have	positive	attitudes	towards	the	Prime	Minister	and	the	Government	

than	 those	with	younger	ages,	with	 low	 incomes,	with	 low	education	 levels,	students,	 

and	Pheu	Thai	Party	members.	The	program	could	 reinforce	positive	attitudes	 towards	 

the	Prime	Minister	and	 the	Government,	but	could	not	 reverse	attitudes	among	 those	 

who	held	 negative	 attitudes	 against	 the	Prime	Minister	 and	 the	Government.	 The	 

researcher	recommended	that	 the	program	be	 improved	as	follows:	 the	duration	should	 

not	exceed	30	minutes,	televised	on	one	of	the	state-owned	channels,	namely	Channel	5,	

Channel	9,	or	Channel	11,	the	Prime	Minister	and	other	Ministers	responsible	for	relevant	 

issues	 should	 be	 presenters.	 It	 should	 be	 realized	 that	 the	 program	 is	 capable	 

of	 reinforcing	 existing	 positive	 predispositions	 towards	 the	 Prime	Minister	 and	 

the	Government,	but	 it	 is	 not	 capable	of	 reversing	negative	predispositions.	 If	 the	 

Government	wants	to	reverse	negative	attitudes,	other	measures	are	deemed	necessary.	

Keywords	:	 Relationship;	Government;	 Prime	Minister;	 Viewing	Behavior;	Attitude;	 

	 	 Return	Happiness	to	Thai	Citizens”	programpresented	by	the	Prime	Minister;	 

	 	 General	Prayuth	Chan-ocha
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ในขณะที่มี เสียงบ่น	 แต่ก็มีเสียงชมไม่น ้อย 

เช่นเดียวกัน	ค�าชมที่ได้พบเห็นบ่อยๆ	ก็คือนายก

รัฐมนตรีเป็นคนพูดเก่ง	แม้บางคนจะดูออกว่า

ท่านอ่านจากบทที่เขียนไว้ก่อน	แต่ท่านสามารถ

รายงานให้เป็นลีลาการพูดมากกว่าการอ่าน 

ลีลาการพูดของนายกรัฐมนตรีมีความจริงใจ	 

ไม่แสแสร้ง	ท�าให้สิ่งที่ท่านพูดมีความน่าเชื่อถือ	 

และหลายคนแสดงความนิยมลีลาดังกล่าว 

สิ่งท่ีท่านนายกรัฐมนตรีน�ามารายงานนั้น	ท�าให้

ประชาชนจ�านวนมากมองเห็นความตั้งใจจริง 

ในการเข้ามาท�างานของท่าน	และเห็นว่าท่าน

แก้ไขปัญหาต่างๆ	ทีส่ัง่สมมานานไปได้หลายเรือ่ง

	 การท่ีปฏิกิริยาการตอบรับการน�าเสนอ

การท�างานของรัฐบาลผ่านรายการ	“คืนความสุข 

ให ้ประชาชน”	 มีทั้ งที่ ชื่นชมและมีทั้ งที่บ ่น	 

จึงท�าให้เกิดค�าถามที่จะต้องหาค�าตอบ	 เพื่อ 

ที่จะน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ 

กา รจั ด ร ายกา รและกา รด� า เ นิ น ร ายกา ร	 

“คืนความสขุให้กบัประชาชน”	ทัง้ในด้านผูน้�าเสนอ	 

(source)	 เน้ือหาที่จะน�าเสนอ	 (messages)	 

ช่องทางในการน�าเสนอ	(channels)	และช่วงเวลา 

ในการน�าเสนอ	 (schedule	 and	duration)	

เพื่อให้รายการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการ

ประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	ตรงตามเจตนาของการจัดให้มี

รายการดังกล่าว

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงดังนี้	 (1)	 เพื่อ 

วิเคราะห์การติดตามรับชมรายการ	“คืนความสุข

ให้ประชาชน”	ของประชาชน	(2)	 เพื่อวิเคราะห์

ทัศนคติของประชาชนที่ มี ต ่ อรั ฐบาลและ 

นายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้ติดตามชมรายการ	

”คืนความสุขให้ประชาชน”	 (3)	 เพื่อวิเคราะห์

พฤติกรรมของประชาชนในการน�าเอาข้อมูลที่ได้

รับจากรายการ	“คืนความสุขให้ประชาชน”	ไป

ใช้	 (4)	 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการการ

ด�าเนินงานรายการ	“คืนความสุขให้ประชาชน”	

(5)	เพื่อเพิ่มคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลและนายก

รัฐมนตรีจากการน�าเสนอรายการ	“คืนความสุข

ให้ประชาชน

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 อิทธิพลของสื่อสารมวลชน (Mass 

Media Effects) มี 3 ทฤษฎีหลัก คือ

	 1.	 ทฤษฎีเข็มฉีดยา	 (Hypodermic	

Needle	 Theory)	 เป ็นทฤษฎีที่ เก ่าแก่ที่ สุด 

ที่เชื่อว่าสื่อสารมวลชนมีอิทธิพลต่อผู ้รับสาร 

เ หมื อนกั บกา รฉี ดยา เพื่ อ ก� าหนดอากา ร 

ของประชาชนว ่าจะให ้เป ็นเช ่นไร	 ทฤษฎีนี้ 

จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารสามารถผูกขาด 

ช่องทางการสื่อสารได้เท่านั้น	ถ้าหากไม่มีการ

ผูกขาดช่องทางการสื่อสารอิทธิพลของสื่อสาร

มวลชนจะมีอย่างจ�ากัด

	 2.	 แนวความคิดของทฤษฎีอิทธิพล

อันจ�ากัดของสื่อสารมวลชน	(Limited	Effects	

Theory)	 ที่กล่าวว่าสื่อสารมวลชนมีอิทธิพล 

ต่อผู้รับสารอย่างจ�ากัด	ทั้งนี้เพราะประชาชนมี

เครื่องกรองในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารต่างๆ	

ที่ได้รับจากสื่อสารมวลชน	สื่อสารมวลชนมักจะ

มีอิทธิพลในการตอกย�้า	 (Reinforce)	ความเช่ือ

เดิม	ทัศนคติเดิม	ความคิดเห็นเดิม	มากกว่าการ

มีอิทธิพลในการเปลี่ยน	(Change	or	 reverse)	

ความรู	้ความเชือ่	ทศันคต	ิและความคดิเหน็ทีผู่ร้บั

สารมอียู่ก่อนทีจ่ะได้รบัข่าวสารจากสือ่สารมวลชน

	 3.	 ทฤษฎอีทิธพิลเฉพาะเรือ่งเฉพาะกลุม่	 
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(Specific	Effects	 Theory)	ทฤษฎีนี้ยอมรับ 

ทั้ง	2	ทฤษฎีข้างต้น	ในบางกรณีคนบางกลุ่ม	กับ

เรือ่งบางเร่ือง	พวกเขาจะเชือ่สิง่ทีไ่ด้รบัจากสือ่สาร

มวลชนโดยไม่มมีกีารคดักรองใดๆ	เพราะพวกเขา

มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับสื่อนั้นๆ	อยู่แล้ว	อาจจะ 

เป ็นเพราะพวกชอบส่ือนั้น	 มองส่ือนั้นด ้วย 

ภาพลกัษณ์ท่ีด	ีหรือพวกเขาอาจจะชอบผูน้�าเสนอ

ในสื่อน้ัน	 เช่นชอบคนอ่านข่าวในรายการวิทย	ุ 

หรือรายการโทรทัศน์	 หรือคนเขียนบทความ 

ในสื่อสิ่งพิมพ์	 ในบางครั้งผู ้รับสารจะเชื่อเรื่อง 

บางเรื่องที่น�าเสนอโดยสื่อบางราย	อาจจะเป็น

เพราะเขาเชื่อว ่าสื่อดังกล่าวมีความรู ้ความ

ช�านาญในการติดตามเสนอข่าวเรื่องนั้นได้อย่าง

ถูกต้องและลึกซ้ึง	แต่ในขณะเดียวกัน	ถ้าหาก

เป็นเรื่องอื่นๆ	ในสื่อเดียวกัน	 เขาอาจจะไม่เชื่อ 

โดยทันที	 อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาสาระ 

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ได้รับจากสื่อนั้น	คนอ่าน

ข่าว	คนท�ารายการวิทยุบางคน	และคนท่ีเขียน

บทความในสื่อส่ิงพิมพ์บางคน	จะเป็นที่ยอมรับ

และเชื่อถือเมื่อเขาพูดหรือเขียนถึงบางเรื่อง	 

แต่หากการพูดหรือการเขียนของเขาเป็นเรื่องอื่น	 

ผู้รับสารอาจจะไม่เชื่อถือเขาก็ได้	 เพราะเขาไม่มี

ภาพเป็นผู้น�าความคิดทางด้านน้ันๆ	 เพราะตาม

ปรกติแล้วคนที่เป ็นผู ้มีอิทธิพลทางความคิด	 

มักจะเป็นผู้มีอิทธิพลเฉพาะเรื่อง	 ไม่ใช่เป็นผู้มี

อิทธิพลทุกเรื่อง

	 Denis	Mac	Quail	(1994,	pp.494-495)	

ได้ให้ค�าจ�ากัดความเรื่องอิทธิพลชองสื่อสาร

มวลชนว่า	“อิทธิพลของส่ือสารมวลชนหมายถึง

ผลลัพธ์จากการท�างานหรือจากการท�าหน้าที ่

ของสื่อมวลชน	และผลลัพธ์จากการเปิดรับ

สื่อของผู้รับสารท่ีเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ก็ตาม”	 จากค�าจ�ากัดความของ	Mac	Quail	 

จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนแบ่งออกเป็น	 

2	ประเภท	 คือ	 (1)	อิทธิพลที่เกิดข้ึนด้วยความ 

ต้ังใจหรือเจตนา	(Intended)	ของผู้ส่งสาร	เป็น

อิทธิพลที่เกิดข้ึนจากการที่สื่อมวลชนที่ท�าหน้าที่

เป็นผู ้ส ่งสารมีความต้ังใจหรือเจตนาที่จะให้

ข่าวสารทีพ่วกเขาส่งออกไปในรูปแบบของสือ่สาร 

มวลชนท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใด 

อย่างหนึ่งในตัวของผู้รับสาร	ไม่ว่าจะเป็นความรู้	

ความเข้าใจ	ทศันคติ	ความคิดเหน็	หรอืพฤติกรรม

บางอย่าง	และ	(2)	อิทธิพลที่เกิดข้ึนด้วยความ 

ไม่ตั้งใจหรือไม่เจตนา	 (Unintended)	 ของ 

ผูส่้งสาร	เป็นอทิธพิลท่ีเกดิขึน้จากการทีส่ือ่มวลชน

ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นผูส่้งสารไม่มีความตัง้ใจหรอืเจตนา

ทีจ่ะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ	จากการเสนอ

ข่าวสารต่างๆ	สื่อมวลชนมีเพียงวัตถุประสงค ์

ที่จะรายงานข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	

ไม่มีเจตนาจะจูงใจให้ผู ้รับสารเกิดความรู้สึก 

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 แต่ข ่าวบางข่าวหรือการ

รายงานบางสถานการณ์กลับมีอิทธิพลต ่อ 

ความเชื่อและการทัศนคติของผู ้รับสารเป็น 

จ�านวนมากเพราะสาระของข่าวสอดคล้องกับ

ความสนใจและความต้องการของผู ้รับสาร 

ในขณะนั้น

การด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณแบบ

ส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถาม

อย่างมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรใน

กรุงเทพมหานครจ�านวน	400	ตัวอย่าง	โดยจะ

เป็นการสุม่ตัวอย่างแบบง่าย	(random	sampling)	
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยการเลือกเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร	เพื่อ 

ให ้ได ้กลุ ่มตัวอย ่างใน	 เขตและสัมภาษณ	์ 

คนในแต่ละเขต	คน	ให้ได้ตวัอย่าง	กระจายไปตาม

เขตต่างๆ	ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

เครื่องมือในการท�าการวิจัย

	 เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม 

อย่างมีโครงสร้าง	(Structured	Questionnaire)

โดยเป็นการสัมภาษณ์ต่อหน้าโดยผู้ออกสนาม

เก็บแบบสอบถามแบบสอบถามมีองค์ประกอบ

ดังต่อไปน้ี(1)	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์	 

ได้แก่	ค�าถามเรื่อง	เพศ	การศึกษา	รายได้	และ 

อายุ	 (2)	 พ้ืนฐานความคิดทางการเมือง	ได้แก	่

กปปส.	นปช.	พันธมิตร	หลากสี	และอื่นๆ	(3)	การ

สังกัดพรรคการเมือง	ได้แก่	พรรคประชาธิปัตย	์

พรรคเพื่อไทย	พรรคอ่ืนๆ	และไม่สังกัดพรรค	

(4)	 การติดตามรับชมรายการ	 “คืนความสุข 

ให้ประชาชน”	ได้แก่	ความถี่	และการน�าไปใช	้ 

(5)	 ทัศนคติท่ีมีต ่อรัฐบาลได้แก่ความชื่นชม 

ยกย่อง	 ความมั่นใจ	 และความพอใจ	 และ	 

(6)	ทัศนคติที่มีต่อนายกรัฐมนตรีได้แก่ความ

ชื่นชมยกย่อง	ความมั่นใจ	ความพอใจ	และความ

ต้องการให้อยู่ต่อ	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา	

(Descriptive	Statistics)	ที่เป็นการแจกแจง

ความถี่	(Frequency)	และร้อยละ	(Percentage)	

ส�าหรับสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	 

ในการทดสอบสมมุติฐานใช้	Chi	square

ผลการวิจัย

	 ผลของการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ไม่สังกัดพรรคใดเลย	ที่สังกัดพรรค 

จะสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ที่สังกัดพรรคเพื่อไทย

มีน้อยมาก

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามมากกว ่ากึ่งหน่ึง 

ไม่ค่อยได้ชมรายการ	“คืนความสุขให้คนไทย”	 

ที่ ได ้ชมเกือบทุกครั้งมีไม ่ ถึงหนึ่งในส่ีมีคนที ่

ไม่ได้ชมเกือบหนึ่งในห้า	ส่วนที่ชมทุกครั้งมีเพียง

ร้อยละ	5.2	เท่านั้น

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นชอบให้นายก

รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน 

ควรจะเป็นผู ้รายงานการท�างานของกระทรวง 

ที่พวกเขาก�ากับดูแลมากกว ่าจะเป ็นนายก

รัฐมนตรีเพียงคนเดียวมีเพียง

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามเกือบกึ่ งหน่ึง	 มี 

ความเห็นว่า	 “รายการคืนความสุขให้คนไทย”	 

ควรออกอากาศที่ช ่อง	 5	 หรือ	 ช ่อง	 9	 หรือ	 

ช่อง	11	ช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว	รองลงมา 

เห็นว่า	 ควรออกทุกช่องในลักษณะโทรทัศน  ์

รวมการเฉพาะกจิ	และกลุม่น้อยเห็นว่าควรจะออก

เฉพาะทุกช่องที่เป็นของรัฐ

	 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ได้

มีแนวความคิดร่วมกับกลุ่มใดเลย	รองลงมา	คือ	 

มีความคิดเป็นแนวร่วมกับกลุ ่ม	กปปส.	และ 

กลุ ่มพันธมิตร	ส่วนผู ้ที่ตอบว่ามีความคิดเป็น 

แนวร่วมของ	นปช.	มีน้อยมาก

	 ผูต้อบแบบสอบถามมากกว่ากึง่หนึง่เหน็ว่า

เวลาส�าหรับการออกอากาศรายการของรายการ

ไม่ควรเกิน	30	นาที

	 ผูต้อบแบบสอบได้รบัประโยชน์จากการชม	

“คืนความสุขให้กับคนไทย”	ในด้านการติดตาม
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ข่าวสารบ้านเมือง	ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก	

ส่วนประโยชน์อื่นๆ	กล่าวคือ	 ในการแสวงหา

แนวทางปฏิบัติตนนั้น	ผู้ตอบแบบสอบถามมอง

ว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย	การได้ตอกย�้า

ความคดิเหน็ของตนเองกค่็อนข้างน้อย	ในการน�า 

สิ่งที่ได้ชมไปสนทนากับคนอื่นก็ค่อนข้างน้อย	 

การได้รับความตื่นเต้นทางการเมืองก็ค่อนข้าง

น้อย	การได้รับความสนุกจากการชมก็ค่อนข้าง

น้อย	

	 โดยสรุปผู ้ตอบแบบสอบถามมองว ่า

ประโยชน์สูงสุดท่ีได ้รับจากการชมรายการ	 

“คืนความสุขให้คนไทย”	คือการติตามข่าวสาร

บ้านเมือง	ส่วนประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	ผู ้ตอบ

แบบสอบถามคิดว่าได้ประโยชน์น้อย

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	มีความ	

“มั่นใจ”	รัฐบาลนี้ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก	 

มีความ	“ชื่นชมและยกย่อง”	ในระดับค่อนข้าง 

มากถึงมาก	มีความ	“พอใจ”	ในระดับค่อนข้าง

มากถึงมากเช่นกัน

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

ต้องการเป็นอย่างมากท่ีจะให้นายกรัฐมนตร	ี 

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชาอยู่ต่อเกิน	Road	

map	คนท่ีไม่อยากให้อยู ่ต่อเกิน	Road	map	 

มีไม่ถึงร้อยละ	10

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ	

“ชืน่ชมยกย่อง”	นายกรฐัมนตรรีะดบัค่อนข้างมาก

ถึงมาก	มีความ	“ม่ันใจ”	นายกรัฐมนตรีในระดับ

ค่อนข้างมากถึงมาก	และมีความพอใจในระดับ

ค่อนข้างมากถึงมากเช่นกัน

	 “อายุ”	มีความสัมพันธ์กับ	“การติดตามรับ

ชม”	กับความรูสึ้ก	“ช่ืนชมยกย่อง”	รฐับาล	“ชืน่ชม

ยกย่อง”	นายกรัฐมนตรี	“มั่นใจ”	รัฐบาล	“มั่นใจ”	

นายกรัฐมนตรี	“พอใจ”	ผลงานรัฐบาล	“พอใจ”	

นายกรัฐมนตรี	 กล่าวคือ	 คนที่อายุมากจะม ี

การรับชมมากกว่าคนอายุน้อย	 และมีความ

รู้สึกดีต่อรัฐบาลและต่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า 

คนอายุน้อย

	 “รายได้”	มีความสัมพันธ์กับความ	“พอใจ”	

ผลงานของรัฐบาล	ความ	“ชื่นชมยกย่อง”	ผลงาน

ของรัฐบาล	ความ	“ม่ันใจ”	ผลงานของรัฐบาล

ความ	 “ม่ันใจ”	การท�างานของนายกรัฐมนตรี	

กล่าวคือคนที่มีรายได้สูงกว่าจะมีความรู้สึกที่ดี 

ต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมากกว่าคนที่ม ี

รายได้ต�่ากว่า

	 “รายได้”	 ยังมีความสัมพันธ์กับความ	

“ต้องการให้นายกรัฐมนตรีอยู ่ต ่อเกิน	Road	 

map”	 อีกด ้วย	 คนที่มี รายได ้ต�่ าส ่วนใหญ  ่

ไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีอยู ่ต่อเกิน	Road	

map	คนที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูงมากกว่า

สามในสี่	มีความต้องการให้นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อ

เกิน	Road	map

	 “การศึกษา”	มีความสัมพันธ์กับความ	

“ช่ืนชมยกย่อง”	รัฐบาล	ความ	“ม่ันใจ”	ผลงาน

รัฐบาล	ความ	“พอใจ”	ผลงานรัฐบาล”	ความ	

“ชื่นชมยกย่อง”	นายกรัฐมนตรี	ความ	“มั่นใจ”	

การท�างานของนายกรฐัมนตรี	และความ	“พอใจ”	

การท�างานของนายกรัฐมนตรี	กล่าวคือคนที่ม ี

การศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไปจะมีความ

รู ้สึกดีกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมากกว่า 

คนที่มีการศึกษาต�่า	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนที่ม ี

การศึกษาต�า่กว่าระดับมธัยมปลายจะมคีวามรูสึ้ก 

ที่ไม่ดีต ่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในระดับ 

ค่อนข้างมากถึงมาก	

	 “การศึกษายา”	 ยังมีความสัมพันธ์กับ

ความต้องการให้	“นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อเกินกว่า

เวลาท่ีวางไว้ใน	Road	map”	คนที่มีการศึกษา
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ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าจะมีความต้องการ

ให้นายกรัฐมนตรีอยู่นานกว่าเวลาที่ก�าหนดไว้

ใน	Road	map	มากกว่าคนที่มีการศึกษาต�่ากว่า

มธัยมศกึษาท่ีไม่ต้องการให้นายกรฐัมนตรอียูน่าน

กว่าเวลาที่ก�าหนดใน	Road	map

	 “การสังกัดพรรค”	 มีความสัมพันธ์กับ	

“พฤติกรรมการชม”	ราบการ	 “คืนความสุขให  ้

คนไทย”	คนทีส่งักดัพรรคประชาธปัิตย์	ชมรายการ

ทุกครั้งหรือชมเกือบทุกครั้งมากกว่าคนที่สังกัด

พรรคเพื่อไทย	และคนที่ไม่สังกัดพรรคใดๆ	เลย	

	 “การสังกัดพรรค”	 มีความสัมพันธ์กับ 

ความ	“พอใจ”	ความ	“มั่นใจ”	และ	ความ	“ชื่นชม

ยกย่อง”	ผลงานรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี	กล่าว

คือ	คนที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์	และคนที่ไม่

สังกัดพรรคใดๆ	 เลย	มีความ	“พอใจ”	 “มั่นใจ”	

และ	 “ชื่นชมยกย่อง”	ผลงานของรัฐบาลและ 

นายกรัฐมนตรีมากกว่าคนที่สังกัดพรรคเพื่อไทย	

เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมาก	

	 ในขณะเดียวกัน 	 “การสั งกัดพรรค”	 

ก็ยังมีความสัมพันธ์กับความต้องการให้	“นายก

รัฐมนตรีอยู่ต่อเกินกว่าเวลาที่วางไว้ใน	Road	

map”	 ในขณะท่ีสามในส่ีของคนที่สังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์	และคนที่ไม่สังกัดพรรคใดๆ	 เลย	 

มีความต ้องการให ้อยู ่ต ่อเกิน	 Road	 map	 

ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก	ส่วนคนที่สังกัด 

พรรคเพื่อไทย	มีความต้องการให้นายกรัฐมนตรี

อยู่ต่อเกิน	Road	map	เพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น

	 “การติดตามรับชม”	รายการ	“คืนความสุข 

ให้คนไทย”	 มีความสัมพันธ์กับความ	 ”พอใจ”	

ความ	“ชื่นชมยกย่อง”	ความ	“มั่นใจ”	ผลงานของ 

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี	คนที่	“ชมทุกครั้งหรือ

เกือบทุกครั้ง”	มีความ	 “พอใจ”	ความ	“ชื่นชม

ยกย่อง”	 ความ	 “มั่นใจ	 ผลงานรัฐบาลและ 

นายกรัฐมนตรีมากว่าคนที่ไม่ค่อยได้ชมหรือ 

ไม่ได้ชมเลย

	 “การติดตามรับชม”	รายการ	“คืนความสุข

ให้คนไทย”	ยังมีความสัมพันธ์กับ	“ความต้องการ

ให้นายกรัฐมนตรีอยู ่ต่อเกิน	กว่าเวลาที่วางไว ้

ใน	Road	map”	คนที่ติดตามรับชมทุกครั้งหรือ

เกือบทุกครั้งมีความต้องการให้นายกรัฐมนตร ี

อยู่ต่อนานกว่าที่วางไว้ใน	Road	map	มากกว่า 

คนไม่ค่อยได้ชมหรือไม่ได้ชมเลย	

อภิปรายผล

	 คนที่ ต้ังใจดูรายการ	 “คืนความสุขให  ้

คนไทย”	 มีน ้อย	 ส ่วนใหญ่เป ็นความตั้งใจ 

โดยบังเอิญมากกว่า	แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่

ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการได้รับชมรายการ 

ดังกล่าวมากนัก	และการท่ีคนที่ชมส่วนใหญ  ่

อยากให้รายการดังกล่าวออกอากาศในช่องใด 

ช่องหนึ่งของรัฐ	 (ช ่อง	 5,	 ช ่อง	 9,	 ช ่อง	 11)	 

แสดงว ่ าพวก เขาไม ่ต ้ อ งการให ้ ร ายการ	 

“คืนความสุขให้คนไทยเป็นรายการ	“บังคับชม”	

เขาต้องการให้เป็นเพียงรายการทางเลือกเท่านั้น	

และพวกเขาไม่ให้นายกรัฐมนตรีพูดยาวเกินไป	 

พวกเขาอยากให้รายการยาวไม่เกิน	 30	นาที	

และพวกเขาต้องการให้มีรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

กับประเด็นต่างๆ	 ออกมาพูดด้วย	 ไม่ควรให้

นายกพูดเพียงคนเดียว	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ

เขาคิดว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้รู ้รายละเอียด 

ไปทุกเรื่อง	รัฐมนตรีที่ก�ากับดูแลกระทรวงน่าจะ 

ลงรายละเอียดได้ชัดเจนกว่า	

	 การที่กลุ่มตัวอย่างบอกว่าประโยชน์ที่เขา 

ได ้ รับจากการชมรายการ	 “คืนความสุขให ้ 

คนไทย”	มีเพียงอย่างเดียวคือการได้ติดตาม 

เร่ืองราวทางการเมือง	แต่ไม่ได้น�าไปสนทนา 
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หรอืน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนนิชวิีต	แสดงว่า 

พวกเขาเพียงต้องการอยากรู้เรื่องการเมือง	แต่ 

ไม่พร้อมที่จะถกอภิปรายเรื่องการเมือง	อาจจะ

เป็นเพราะเกรงปัญหาความขัดแย้งแตกแยก

หรือเกรงจะท�าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

แสดงออกภายใต้สภาวะที่มีมาตรา	44	 บังคับ 

ใช้อยู่	และสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนั้นอาจจะห่างไกล 

กับการใช้ชีวิตของพวกเขา	จึงไม่ได้น�าเอาสิ่ง

ที่นายกรัฐมนตรีพูดมาเป ็นค�าชี้แนะในการ 

ปฏิบัติตน

	 กลุ่มตัวอย่างเมื่อได้ฟังสิ่งที่นายกรัฐมนตรี

พูดในรายการ	“คืนความสุขให้คนไทย”	แล้วไม่ 

รู้สึกตื่นเต้นกับการเมืองของประเทศไทยก็คงเป็น 

เพราะเขาเชื่อว่าภายใต้รัฐบาล	คสช.	ทุกอย่าง

ถูกวางไว้ชัดเจนแล้ว	ไม่มีอะไรที่จะต้องติดตาม

ว ่าอะไรจะเกิดขึ้น 	 และการได ้ชมรายการ 

ดังกล่าวพวกเขาไม่ได้รู ้สึกสนุกอะไร	ก็คงเป็น

เพราะรายการดังกล่าวเน้นสาระมากกว่า	 ให  ้

ความบนัเทิงไม่ได้เท่ากบัรายการปรกตทีิน่�าเสนอ

อยู่บนจิโทรทัศน์

	 รัฐบาลของ	คสช.	และนายกรัฐมนตรีเป็น

ที่ยกย่องชื่นชม	มั่นใจ	และพอใจ	ของกลุ่มคนที่ม ี

การศึกษาดี	มีรายได้ปานกลางถึงสูง	และคน

มีอายุวัยกลางคนและสูงวัย	แต่ไม่ค่อยเป็นที่ 

พอใจของคนท่ีมีรายได้ต�า่	มกีารศึกษาในระดบัต�า่	 

และอยู่ในวัยนักศึกษา	หากรัฐบาล	คสช.	และ

นายกรัฐมนตรีต้องการเป็นที่ชื่นชม	พอใจ	และ

มั่นใจส�าหรับคนกลุ่มที่เรียกว่า	“รากหญ้า”	คงจะ

ต้องหาวิธีการอื่นท่ีโดนใจคนกลุ ่มดังกล่าวให้

มากกว่าน้ี	ล�าพังการให้ข้อมูลข่าวสารในรายการ	

“คืนความสุขให้คนไทย”	ไม่อาจจะสร้างทัศนคติ

เชิงบวกในกลุ ่มคนดังกล่าวให้กับรัฐบาลและ

นายกรัฐมนตรีได้

	 ผลการวิจัยชี้ ชัดว ่ าคนที่ สั ง กัดพรรค

ประชาธิปัตย์และคนที่บอกว่าไม่สังกัดพรรคใด

มีความพอใจ	มั่นใจ	และชื่นชม	ทั้งรัฐบาลและ

นายกรัฐมนตรีมากกว่าคนที่สังกัดพรรคเพื่อ

ไทย	และคนที่สังกัดพรรคเพื่อไทยก็ไม่ค่อยจะ 

ติดตามชมรายการ	 “คืนความสุขให้คนไทย”	 

ดังน้ันการเปล่ียนใจให้คนที่สังกัดพรรคเพื่อไทย 

ให ้มีทัศนคติเป ็นบวกกับรัฐบาลและนายก

รัฐมนตรี	 จะต้องมีกลวิธีอื่นท่ีไม่ใช่เพียงการ 

ให้ข่าวสารท่ีบอกผลงานของรัฐบาลและการ

ท�างานของนายกรัฐมนตรี	 เพราะทัศนคติเชิงลบ

ทีม่ต่ีอรฐับาลและนายกรัฐมนตรท่ีีพวกเขามองว่า 

ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น	ย่อมท�าให้เขา 

ไม่พอใจ	ไม่ไว้ใจ	และไม่อาจชื่นชมรัฐบาลและ

นายกรัฐมนตรีได้	 รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 

จะต้องหามาตรการอื่นอีกหลายอย่างที่จะท�าให้

คนทีส่งักัดพรรคเพือ่ไทยยอมรบั	พอใจ	และมัน่ใจ

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี

	 โดยสรุปแล้วเราจะเห็นได้ว่าการน�าเสนอ

รายการ	“คืนความสุขให้คนไทย”	นั้น	ท�าได้เพียง

ตอกย�้าทัศนคติเชิงบวกในกลุ่มคนที่พอใจ	มั่นใจ	

และชื่นชมยกย่องรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี

อยู่แล้วเท่านั้น	แต่ไม่อาจที่จะเปลี่ยนใจคนที่มี

ทัศนคติเชิงลบอยู่ก่อนแล้ว

	 อย่างไรก็ตามลีลาและเนื้อหาที่นายก

รัฐมนตรีน�าเสนอในรายการดังกล ่าวท�าให ้

ประชาชนมีความมั่นใจผลงานรัฐบาลและนายก

รัฐมนตรี	มองว่าสามารถสร้างผลงานแก้ปัญหา

ของประเทศชาตไิด้	จนท�าให้ให้พวกเขาส่วนใหญ่

ปรารถนาที่จะให้นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อไปให้นาน

กว่าที่วางไว้ใน	Road	map	ซึ่งถ้าหากจะเป็น 

เช่นนั้นจริง	คสช.	 รัฐบาล	และนายกรัฐมนตรี

มีหน้าที่ชี้แจงแสดงความชอบธรรมที่จะชะลอ 
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การเลือกตั้งให้ช้าไปกว่าท่ีก�าหนดไว้ใน	Road	

map	ซึ่งคงจะท�าให้คนท่ีพอในนายกรัฐมนตรี

เข้าใจและยอมรับค�าอธิบาย	แต่จะกลายเป็น

ประเด็นทางการเมืองที่ท�าให้ฝ่ายพรรคเพื่อไทย

น�าไปโจมตี	คสช.	และนายกรัฐมนตรีได้

ข้อเสนอแนะ

	 รัฐบาลควรพิจารณาที่จะท�าให้ราบการ	

“คืนความสุขให้คนไทย”	เป็นรายการทางเลือก

ไม่ใช่ราบการบังคมชม	ด้วยการออกอากาศ 

ที่สถานีโทรทัศน์ช่องที่เป็นของรัฐเพียงช่องใด 

ช่องหนึ่ง

	 ต้องพยายามจ�ากัดเนื้อหาในการน�าเสนอ

ให้สามารถน�าเสนอได้ภายใน	30	นาที	 ไม่ควร 

ที่จะน�าเสนอยากไปกว่านั้น	 เพราะการน�าเสนอ

ที่นานไปอาจจะเกินเลยช่วงเวลาความสนใจ	

(attention	span)	ของคนชม

	 ควรจะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ในการน�าเสนอได้เป็นผู ้ร่วมน�าเสนอกับนายก

รัฐมนตรี 	 เพื่อความหลากหลายและการลง 

รายละเอียดแต่ละประเด็นได้ถูกต้อง	แม่นย�า	 

และลึกซึ้ง

	 ควรหาวิธีการอื่นๆ	ที่ไม่ใช่เพียงการสื่อสาร

ผ่านโทรทัศน์ที่จะท�าความเข้าใจกับคนในระดับ

รากหญ้าที่การศึกษาน้อย	 รายได้น้อย	และ

นักศึกษาที่ยึดติดกับแนวทางประชาธิปไตยที่มี

การเลือกตั้งและชิงชังรัฐประหาร	และคนที่สังกัด

พรรคเพื่อไทย	 ท้ังนี้ เพ่ือก�าจัดทัศนคติเชิงลบ	

ให้การท�างานของรัฐบาลและของนายกรัฐมนตรี

จะได้รับการยอมรับในกลุ่มคนดังกล่าวมากขึ้น	

ท�าให้รฐับาลมโีอกาสได้ท�างานภายใต้บรบิทท่ีเป็น

มิตรและเอื้อให้ประสบความส�าเร็จได้มากกว่า 

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Personnel Development according to Sappurisa Dhamma 7 

in the Basic Educational Schools under the Khonkaen Primary Educational 

Service Area Office 4

บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลัก	สัปปุ	 
ริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	 
จ�าแนกตามสถานภาพของบุคลากร	และขนาดของสถานศึกษา	กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู ้บริหาร 
สถานศึกษา	จ�านวน	144	คน	และ	ครูผู้สอน	จ�านวน	319	คน	รวม	463	คน	ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของเครจซีแ่ละมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณคา่	5	ระดับ	สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล	ไดแ้ก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน	การทดสอบค่าทีแบบ	 Independent	 t-test	และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	 
(One-way	ANOVA)	หากพบความแตกต่างจึงทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe')	
	 ผลการศึกษาพบว่า	:
	 1.	 การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	เมื่อ 
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า	ธัมมัญญุตา	 (ด้านการฝึกอบรม)	อยู่ในระดับมากท่ีสุด	รองลงมาคือ	 
อัตถัญญุตา	(ด้านการศึกษาดูงาน)	อยู่ในระดับมาก	และน้อยที่สุดคือ	ปริสัญญุตา	(ด้านการสับเปลี่ยน
หมุนเวียน)	
	 2.	 การเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	4	เมือ่จ�าแนกตามสถานภาพของบคุลากร	
และขนาดสถานศึกษา	ทั้ง	7	ด้าน	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	ระดับ	0.05
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ABSTRACT

	 The	 objectives	 of	 this	 research	were	 to	 study	 and	 compare	 the	 personnel	 

development	according	to	Sappurisa	Dhamma	7	 in	 the	basic	educational	schools	under	 

the	Khonkaen	Primary	Educational	Service	Area	Office	4	which	divided	by	 the	status	of	 

personnel	and	school	size.	The	samples	consisted	of	319	teachers	and	144	administrators	

with	 totaling	463	 respondents	whose	size	was	specified	by	 the	 table	of	Krejcie	and	 

Morgan.	The	tools	used	for	data	collection	were	5	 level	 rating	scale	questionnaires.	The	 

statistics	used	 in	data	analysis	were	percentage,	standard	deviation,	 independent	 t-test,	 

One-way	ANOVA,	and	difference	test	was	made	in	pair	by	Scheffe’s	method.

	 The	findings	were	revealed	as	follows:

	 1.	 The	personnel	development	according	 to	Sappurisa	Dhamma	7	 in	 the	basic	

educational	schools	under	 the	Khonkaen	Primary	Educational	Service	Area	Office	4	 in	 

overall	and	each	aspect	was	at	high	 level.	When	considering	 in	each	aspect,	 it	was	 

found	 that	 the	aspect	of	Dhammanyuta	(Training)	was	at	 the	highest	 level,	 followed	by	 

the	aspect	of	Atthanyuta	(Excursion),	and	least	level	was	Parisanyuta	(Alternative	Cycling).

	 2.	 The	comparison	of	personnel	development	according	to	Sappurisa	Dhamma	7	 

in	 the	basic	educational	schools	under	 the	Khonkaen	Primary	Educational	Service	Area	 

Office	according	to	the	idea	of	personnel	in	all	7	aspects,there	were	significantly	statistical	

different	at	the	level	of	0.05	as	classify	by	status	of	personnel	and	school	size.	

Keywords	:	Personnel	development,	Sappurisa	Dhamma	7

บทน�า
	 การปฏิรูปการศกึษาในสถานศกึษา	จ�าเป็น
ต้องมีผู้ท่ีสามารถพัฒนาศกัยภาพทางการบรหิาร
สถานศึกษาของบุคลากรเพื่อให้มีกระบวนการ
บรรลุเป้าหมาย	ที่พึงประสงค์โดยผู ้มีบทบาท
ทางการศึกษาท่ีส�าคัญต่อสถานศึกษา	 ก็คือ	 
ผู้บริหารสถานศึกษา	โดยจะเห็นได้จากในส่วน
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ	พุทธศักราช	 2546	 ได  ้
ก�าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่บริหาร
กจิการของสถานศกึษา	ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	

ข้อบังคับ	นโยบายและวัตถุประสงค์ของทาง 
ราชการและของสถานศึกษา	 โดยมีหน ้าที ่
ประสานงานและระดมทรัพยากรต่างๆ	 เพื่อ 
การศึกษา	และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
จงึเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารทีจ่ะต้องบรหิารบุคลากร
และจัดการศึกษาตามขอบข่ายและภารกิจ 
ของสถานศึกษาให ้บรรลุ วัตถุประสงค ์ตาม 
ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 
2546:	20)	
	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	ถือเป็นบุคคลที่มี
ความส�าคัญต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
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เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	 ในด้านการวาง
นโยบาย	ก�าหนดแบบแผน	วิธีการและขั้นตอน
ต่างๆ	 เพื่อบริหารจัดการภาระหน้าที่ให้บรรลุ 
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะ 
การจดัสรรทรพัยากรทางการศกึษา	จะมคีณุภาพ
มากน้อยเพยีงใดนัน้	ย่อมขึน้อยูก่บัความสามารถ
ของผู ้บริหารสถานศึกษาในการน�ามาพัฒนา 
ในด้านต่างๆ	ภายในองค์กร	รวมถึงใช้ทรัพยากร 
ทีม่อียูแ่ล้วให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	และการบรหิาร
จะประสบผลส�าเร็จได้จะต้องขึ้นอยู่กับความรู	้ 
ความสามารถ	และความเป็นผู ้น�า	ตลอดจน 
มีคุณธรรมและจริยธรรม	 ถือเป็นคุณสมบัติ 
อย่างหนึ่งในการบริหารที่ดี
		 จากความเป็นมาและความส�าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น	ผู้ศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในต�าแหน ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐานซึง่มีหน้าทีส่่งเสรมิพฒันาครดู้านคุณธรรม	
ในสถานศึกษา	จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง	
การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	 
ซึ่งถือเป็นหลักธรรมของคนดี	7	ประการ	 เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาด้าน
คุณธรรมในการบริหารงานภายใน	องค์กรตาม
จุดเน้น	และจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพรองรับเหตุการณ์
ต่างๆ	 ท่ีเปล่ียนแปลงไปของการปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	 
ให้สามารถพัฒนายิ่งๆ	ขึ้นไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสัปปุริสธรรม	 7	 ในสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรจ�าแนกตามสถานภาพ	และขนาด
สถานศึกษา

สมมุติฐานการวิจัย
	 1.	 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน	 
มีความคิดเห็นต ่อการพัฒนาบุคลากรตาม	 
หลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4	แตกต่างกัน
	 2.	 บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษา
ที่มีขนาดต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การศึกษาครั้ ง น้ี ผู ้ ศึกษาได ้มุ ่ ง ศึกษา 
การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก ่น	 
เขต	4	ตามแนวคิดหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า	
(หลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา; 	 อ ้าง ถึง 
ในพระสามารถ	 อานนฺโท,	 2548:	 52-82)	 
ซึ่งประกอบ	ด้วย	7	ประการดังนี้	 ธัมมัญญุตา	
(ด้านการฝึกอบรม)	อัตถัญญุตา	(ด้านการศึกษา 
ดูงาน)	 อัตตัญญุตา	 (ด ้านการสัมมนาทาง 
วิชาการ)	 มัตตัญญุตา	 (ด ้านการศึกษาต่อ)	
กาลญัญุตา	(ด้านการแสวงหาความรู)้	ปรสิญัญุตา	 
(ด้านการสับเปลี่ยนหมุนเวียน)	และปุคคลปโร	
ปรัญญุตา	(ด้านการนิเทศงานภายใน)
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การด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ	 ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	 เขต	4	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	 
2,070	คน
	 ใช้กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาประกอบด้วย	 
ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	144	คน	ครูผู้สอน	 
จ�านวน	319	คน	ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	 
ปีการศึกษา	2558	ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 
(Stratified	Random	Sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จากสถานศึกษาขนาดเล็ก	 จ�านวน	 145	คน	 
ขนาดกลาง	จ�านวน	221	คน	และขนาดใหญ่	
จ�านวน	97	คน	โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	&	
Morgan,	1970:	608;	อ้างถึงใน	บุญชม	ศรสีะอาด,	 
2553:	41)	ได้กลุ่มตัวอย่างรวมท้ังหมดจ�านวน	
463	คน
	 เค ร่ืองมือท่ีใช ้ในการศึกษาเป ็นแบบ 
สอบถามมาตราส ่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ	 ได้แก่	ค่าร้อยละ	 
ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบ
ค่าที	 (Independent	 t-test)	และการทดสอบ 
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว	(One-way	ANOVA)	 
และหากพบความแตกต่างจึงทดสอบค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe's	Method)	ต่อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.	 ได้ทราบถึงการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	 เขต	4	ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้าน 
การพัฒนาบุคลากรในการท�างานต่อไป

	 2.	 ได ้ทราบผลการเปรียบเทียบการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	 7	 ใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	ของ 
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพ	และขนาด
ของสถานศึกษาต่างกัน	สามารถน�ามาปรับใช้ 
การบริหารงานและปรับปรุงการท�างานของ 
ผู้บริหารและครูผู้สอนได้อย่างเหมาะสม
	 3.	 ได้แนวทางส�าหรับบุคคลผู ้ที่สนใจ
ในการน�าหลักสัปปุริสธรรม	7	 ไปใช้ในองค์กร 
ได้อย่างเหมาะสม	ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ
	 4.	 ได้ข้อสนเทศท�าให้ทราบปัญหาและ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก	
สัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	ได้ผลพอสรุปได้	
ดังนี้
	 1.	 ก า ร พัฒน าบุ ค ล า ก ร ต ามห ลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	สังกัด 
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	 
เขต	 4	 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 โดยคร ู
ผู ้สอนมีความคิดเห็นว ่าตนเองมีการพัฒนา
ในระดับมาก	จ�านวน	319	คน	คิดเป็นร้อยละ	
68.90	มากกว่า	ผู ้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	 
144	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.10	และขนาดของ
สถานศกึษาขนาดกลางและขนาดเลก็อยูใ่นระดบั 
มาก	แต่สถานศกึษาขนาดใหญ่อยูร่ะดบัน้อยทีส่ดุ
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	 2.	 ก า ร พัฒน า บุ ค ล า ก ร ต ามห ลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4	เมือ่พจิารณาในแต่ละด้าน	ระดบั
มากท่ีสุดคือด้าน	ธัมมัญญุตา	 (การฝึกอบรม)	 
รองลงมาคือด้าน	อัตถัญญุตา	(การศึกษาดูงาน)	 
อ ยู ่ ใน ระดับมาก 	 และน ้ อยที่ สุ ดคื อด ้ าน	 
ปริสัญญุตา	(การสับเปลี่ยนหมุนเวียน)	
	 2.1	 ก า รพัฒน า บุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	หลักธัมมัญญุตา	 (ด้านการฝึก
อบรม)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มากที่สุด
คอื	รายการท่ีผู้บรหิารมกีารประชาสมัพนัธ์ในการ
จดักิจกรรมการฝึกอบรมให้กบับุคลากรทราบก่อน 
การด�าเนินการทุกครั้ง	 รองลงมาคือ	ผู ้บริหาร 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะและความรู ้ใหม่ๆ	จากภายนอกองค์กร	 
และน้อยที่สุดคือ	 ผู ้บริหารมีการส�ารวจความ
ต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรม
	 2.2	 ก า รพัฒน า บุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	หลักอัตถัญญุตา	(ด้านการศึกษา
ดูงาน)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่ามาก 
ที่สุดคือรายการที่ผู ้บริหารได้จัดให้มีการศึกษา
ดูงานอย่างต่อเนื่อง	รองลงมาคือ	ผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอกองค์กร	และน้อยที่สุด
คือ	ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและ
ประเมินผลงานของบุคลากรจากการศึกษาดูงาน
	 2.3	 ก า รพัฒน า บุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สปัปรุสิธรรม	7	หลกัอตัตญัญตุา	(ด้านการสมัมนา 
ทางวิชาการ)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	
มากท่ีสุดคือรายการท่ีผู ้บริหารมีการส�ารวจ
ความต้องการในการจัดสัมมนาทางวิชาการของ 
บุคลากร	 รองลงมาคือ	 ผู ้บริหารมีนโยบายที่
จะสนับสนุนการเข้าร่วมทางวิชาการอย่างต่อ
เน่ือง	และน้อยที่สุดคือ	ผู้บริหารเลือกจัดสัมมนา 

ทางวิชาการในหัวข ้อ ท่ีสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของบุคลากรในองค์กร
	 2.4	 ก า รพัฒน าบุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	หลักมัตตัญญุตา	(ด้านการศึกษา
ต่อ)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มากที่สุด 
คือรายการทีผู่บ้รหิารให้ค�าปรกึษาและชีแ้นะแนว 
ทางในการศึกษาต่อกับบุคลากรเป็นอย่างดี	 
รองลงมาคือ	ผู้บริหารมีการส�ารวจความต้องการ
ในการศึกษาต่อของบุคลากร	และน้อยที่สุดคือ	 
ผู ้บริหารมีการเลือกบุคลากรที่จะไปศึกษาต่อ 
โดยดูจากคุณสมบัติของบุคลากรอย่างชัดเจน
	 2.5	 ก า รพัฒน าบุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สปัปรุสิธรรม	7	หลกักาลญัญตุา	(ด้านการแสวงหา 
ความรู)้	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มากทีส่ดุ
คอืรายการท่ีผูบ้รหิารจดัการหาสือ่อปุกรณ์ในการ
แสวงหาความรู้ให้กับบุคลากร	เช่น	คอมพิวเตอร์	
อินเตอร์เน็ต	 ฯลฯ	 รองลงมาคือ	ผู ้บริหารให  ้
ค�าปรึกษากับบุคลากรกรณีพบปัญหาต่างๆ	ของ
การแสวงหาความรู้ด้วยความชัดเจนและถูกต้อง
ที่สุด	และน้อยท่ีสุดคือ	ผู้บริหารได้มีการส�ารวจ
ความต้องการในการแสวงหาความรูข้องบคุลากร
	 2.6	 ก า รพัฒน าบุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม	 7	 หลักปริสัญญุตา	 (ด ้านการ 
สับเปลี่ยนหมุนเวียน)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 
พบว่ามากที่สุดคือรายการที่ผู้บริหารมีการสร้าง
วสิยัทศัน์	และประสบการณ์ใหม่ๆ	ของการท�างาน
ให้กับบุคลากร	 รองลงมาคือ	ผู ้บริหารพร้อม 
ที่จะรับฟังปัญหาของบุคลากรและให้ช่วยเหลือ 
ในการท�างานต่างๆ	ที่เกิดขึ้นขณะหมุนเวียน
ต�าแหน่ง	และ	น้อยที่สุดคือ	ผู ้บริหารส่งเสริม 
ให้บุคลากรมีการหมุนเวียนต�าแหน่งเพื่อที่จะ
เข้าใจถึงการท�างานในส่วนต่างๆ	ภายในองค์กร
	 2.7	 ก า รพัฒน าบุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	หลักปุคคลปโรปรัญญุตา	(ด้าน
การนิเทศงานภายใน)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	
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พบว่ามากท่ีสุดคอืรายการทีผู่บ้รหิารให้ค�าปรกึษา
ต่อบุคลากรในการนิเทศงานภายในด้วยความ
เต็มใจและไม่เลือกปฎิบัติ	รองลงมาคือ	ผู้บริหาร
ให้การนิเทศงานด้วยลักษณะของกัลยาณมิตร
ที่ดีต่อบุคลากรโดยไม่ถือว่าตนเป็นผู ้น�า	 หรือ 
ผูบั้งคบับญัชา	และน้อยทีส่ดุคอื	ผูบ้รหิารให้อสิระ
ในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ปิดกั้นความคิด
ของบุคลากรในการนิเทศงานภายใน
	 3.	 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ 
การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ใน
สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	 เมื่อจ�าแนกตาม
สถานภาพ	โดยการทดสอบค่าที	(Independent	
t-test)	พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่	ระดับ	0.05	
	 4.	 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ 
การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	
ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	เมื่อจ�าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา	โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	พบว่า 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ
ระดบั	0.05	และเม่ือท�าการทดสอบความแตกต่าง 
เป็นรายคู ่	 โดยวิธีการของเชฟเฟ่	 (Scheffe’s	
Method)	พบว่าสถานศึกษาขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กมีการพัฒนาบุคลากรในระดับมาก
มากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่

อภิปรายผล 
	 จากผลการศึกษาการพฒันาบคุลากรตาม
หลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4	จ�าแนกตามสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม	สามารถอภิปรายผลในประเด็น 
ที่ส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

	 1.	 ผลการวิ เคราะห ์สถานภาพของ 
ผูต้อบแบบสอบถาม	ผูต้อบแบบสอบถามท้ังหมด	
463	คน	เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	144	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	31.1	และครูผู ้สอน	319	คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	68.9
	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	สามารถอธิบาย 
ได้ตามหลักทั้ง	7	ประการ	ดังนี้
	 2.1	 หลักธัมมัญญุตา	(ด้านการฝึกอบรม)
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	
พบว่า	มากที่สุดคือ	ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์
ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ทราบก่อนการด�าเนินการทุกครั้ง	 รองลงมาคือ	 
ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ	จากภายนอก
องค์กร	และน้อยที่สุดคือ	ผู้บริหารมีการส�ารวจ
ความต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรม	
แสดงให้เห็นว่าผู ้บริหารสถานศึกษา	มีการให้
ความส�าคัญกับการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับ
การฝึกอบรมให้บุคลากรทราบอย่างท่ัวถึง	ซึ่ง 
ส่งผลให้บคุลากรสามารถน�ามาปฎบิติัและพฒันา
ตนเองในการรับการฝึกอบรมในสถานศึกษา	
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ฤกษ์ชัย	ใจค�าปัน	
(2550:	44-46)	พบว่า	ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า	ได้จดัโอกาส
ให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ	 
โดยการจัดให้มีการประชุมสัมมนา	อบรม	 เป็น 
หมู ่คณะ	 รวมทั้งมีการส ่งเสริมสนับสนุนให ้
บุคลากรได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน	โดย
การสร้างเครื่องมือและสื่อการเรียน	นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ม่อนถิ่น	นพคุณ	
(2551:	52)	พบว่า	ด้านการฝึกอบรมครูผู้สอน 
ส่วนใหญ่เห็นว่า	ผู ้อ�านวยการโรงเรียนได้สั่ง
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บุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง
โดยหน่วยงานของตน	และได้ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบก่อนด�าเนิน	และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ	พิชิตพล	บูรณะพันธ์	(2553:	58-60)	 
พบว่า	การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ
ล�าปาง	พบว่า	ในด้านการฝึกอบรมคณะกรรมการ
บรหิารโรงเรียนและครผููส้อนส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมลู
ว่า	 ได้จัดท�าโครงการในการอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร	 โดยมีการฝึกอบรมในช่วงปลอดการ
เรียนการสอนและส่งบุคลากรไปเข้าฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงานตนเอง
	 2.2	 หลักอัตถัญญุตา	 (ด้านการศึกษา 
ดงูาน)	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็น
รายข้อ	พบว่า	มากท่ีสุดคือ	ผู้บริหารได้จัดให้มี 
การศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง	 รองลงมาคือ	 
ผูบ้ริหารมกีารส่งเสรมิให้บคุลากรเข้ารบัการศกึษา
ดูงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกองค์กร	และ
น้อยที่สุด	คือ	ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนและประเมินผลงานของบุคลากรจากการ
ศึกษาดูงาน	ถือว่าผู้บริหารมีการจัดท�าแผนงาน 
ที่ชัดเจน	และพยายามที่จะส่งเสริมโครงการ 
ที่จะศึกษาดูงานในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะมีการ
วางแผนในการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง	และ 
เม่ือบุคลากรได้ไปศึกษาดูงานแล้ว	ก็จะมีการ
ประเมินผลงานตามมา	 โดยสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	พิชิตพล	 บูรณะพันธ์	 (2553:	58-60)	 
ในด้านของการศกึษาดงูาน	คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียนส่วนใหญ่และครูผู ้สอนเกินครึ่งได้ให้
ข้อมลูว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้ส่งเสรมิบคุลากร
ให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้	และเป็นประโยชน์ในการท�างานในแต่ละ
ด้านของบุคลากรอย่างทั่วถึง
	 2.3	 หลักอัตตัญญุตา	 (ด้านการสัมมนา
ทางวิชาการ)	 โดยรวมอยู ่ในระดับมาก	 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มากที่สุดคือ	ผู้บริหาร

มีการส�ารวจความต้องการในการจัดสัมมนา 
ทางวิชาการของบุคลากร	รองลงมาคือ	ผู้บริหาร
มีนโยบายที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง	และน้อยที่สุดคือ	ผู้บริหารเลือก
จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข ้อ ท่ีสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กร	
โดยผู้บริหารมีการสอบถามข้อมูลและให้ความ
สนใจต่อการจัดสัมมนาทางวิชาการอย่างดีเยี่ยม 
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป ็น 
ที่ยอมรับของผู ้ปกครองและนักเรียน	 โดยวาง 
นโยบายและจั ดท� าแผนงานต ่ า งๆ 	 ให ้ มี
ประสิทธิภาพพร้อมท่ีจะท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
สูงขึ้น	 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ฤกษ์ชัย	 
ใจค�าปัน	 (2549:	 44-46)	พบว่า	ผู ้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า	ได้จดัโอกาสให้บุคลากร
ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพโดยจัดโอกาส
ให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในองค์กร
และภายนอกสถานศกึษา	เพือ่เพิม่องค์ความรูข้ึน้
จากของเดมิท่ีมอียู่แล้วให้มคีวามก้าวหน้ามากข้ึน	
	 2.4	 หลักมัตตัญญุตา	(ด้านการศึกษาต่อ)
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	
พบว่า	มากที่สุดคือ	ผู้บริหารให้ค�าปรึกษาและ
ชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อกับบุคลากรเป็น 
อย่างดี	 รองลงมาคือ	 ผู ้บริหารมีการส�ารวจ 
ความต้องการในการศึกษาต่อของบุคลากร	และ
น้อยท่ีสุดคือ	ผู้บริหารมีการเลือกบุคลากรที่จะ
ไปศึกษาต่อโดยดูจากคุณสมบัติของบุคลากร
อย่างชัดเจน	ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะ	ผู้บริหารเป็น
ผู้มีบทบาทที่ส�าคัญในการส่งเสริมให้บุคลากร 
ไปศึกษาต่อตามความจ�าเป็นและความถนัด 
ของแต่บุคคล	 โดยผู ้บริหารจะให้ค�าปรึกษา	
ชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อและจัดหาทุน 
ให้ไปเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อที่จะกลับมาพัฒนา
ภายในสถานศกึษา	ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการของ	
พนัส	หันนาคินทร์	 (2552:	100-103)	ได้อธิบาย
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ของการศึกษาต่อ	 ในการบริหารงานในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	จ�าเป็นต้องมีการ
พิจารณาบุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาพอท่ีจะ
ไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง	และ
มีชื่อเสียงในทางนั้นๆ	เป็นสิ่งที่ควรจะกระท�าและ
ต้องก�าหนดพันธะว่าจะต้องกลับมาท�างานให้
แก่องค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรของตนให้มี
ความก้าวหน้า
	 2.5	 หลักกาลัญญุตา	 (ด้านการแสวงหา
ความรู้)	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ	พบว่า	มากที่สุดคือ	ผู้บริหารจัดการ 
หาสื่ออุปกรณ์ในการแสวงหาความรู ้ให ้ กับ
บุคลากร	 เช่น	คอมพิวเตอร์	อินเตอร์เน็ต	ฯลฯ	
รองลงมาคือ	ผู้บริหารให้ค�าปรึกษากับบุคลากร
กรณีพบปัญหาต่างๆ	ของการแสวงหาความรู้
ด้วยความชัดเจนและถูกต้องท่ีสุด	และน้อยที่สุด
คือ	ผู ้บริหารได้มีการส�ารวจความต้องการใน
การแสวงหาความรู้ของบุคลากร	สื่อในปัจจุบัน
ถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาและแสวงหา
องค์ความรู ้ของบุคลากร	 โดยที่ผู ้บริหารต้อง 
ค่อยสังเกตและจัดหาสื่ออุปกรณ์ ท่ีทันสมัย 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการเรียนรู ้ของ
บคุลากร	ในด้านต่างๆ	ทางการศกึษา	ซึง่สอดคล้อง
กับแนวคิดของ	ฤกษ์ชัย	ใจค�าปัน	(2550:	44-46)	
กล่าวว่า	 ได้จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน	โดย
การสร้างเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน 
ให้ครบถ้วน	และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 
สุภาภรณ์	 อินทมา	 (2552:	 104-106)	พบว่า	 
การก�าหนดขั้นตอนการพัฒนาจะค�านึงถึง 
ภาระงาน	สายการบังคับบัญชาและงบประมาณ	
ทัง้น้ีรปูแบบการพัฒนานัน้ไม่แตกต่างไปจากเดมิ	
แต่ได้มกีารปรบัปรงุสภาพแวดล้อม	และสนบัสนนุ
สื่ออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
	 2.6	 หลักปริสัญญุตา	(ด้านการสับเปลี่ยน

หมนุเวยีน)	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อ	พบว่า	มากที่สุดคือ	ผู้บริหารมีการ
สร้างวิสัยทัศน์	และประสบการณ์ใหม่ๆ	ของการ
ท�างานให้กับบุคลากร	 รองลงมาคือ	ผู ้บริหาร
พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของบุคลากรและให้
ช่วยเหลือในการท�างานต่างๆ	ที่เกิดขึ้นขณะ
หมุนเวียนต�าแหน่ง	และน้อยที่สุดคือ	ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการหมุนเวียนต�าแหน่ง 
เพื่อที่จะเข้าใจถึงการท�างานในส่วนต่างๆ	ภายใน
องค์กร	 เพราะในการวางแผนหรือบริหารงาน 
ในส่วนต่างๆ	ผู้บริหารถือว่ามีส่วนส�าคัญในการ
สบัเปลีย่นหมนุเวยีนต�าแหน่งของบคุลากรในส่วน
ต่างๆ	เพื่อพัฒนาทักษะและระบบการท�าให้ตรง
กบัต�าแหน่งงานนัน้ๆ	ของบคุลากรแต่คนเพือ่เพิม่
ทักษะและพัฒนาการท�างานให้กับบุคลากร	ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักแนวคิดของ	บุญเลิศ	กลิ่นรัตน์	
(2552:	162-167)	อาจได้กล่าวว่า	การโยกย้าย
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน	ท�าให้บุคลากรมีทักษะ 
ประสบการณ์ใหม่	 และรอบรู ้ในเรื่องต ่างๆ	 
นอกเหนือจากงานที่ตนรับผิดชอบงานประจ�า	
วิธีนี้จะช่วยให้บุคลากรแต่ละฝ่ายรู้	ปัญหาและ
อุปสรรคซึ่งกันและกัน	เพราะบางปัญหามีสาเหตุ
มาจากความไม่เรียบร้อยของงานในฝ่ายอื่น	 
ก่อให้เกิดความเข้าใจและ	 เห็นอกเห็นใจพร้อม 
ที่จะให้ความร่วมมือและร่วมแก้ไข	
	 2.7	 หลักปุคคลปโรปรัญญุตา	(ด้านการ
นิเทศงานภายใน)	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่ามากที่สุดคือ	ผู้บริหาร
ให้ค�าปรึกษาต่อบุคลากรในการนิเทศงานภายใน
ด้วยความเต็มใจและไม่เลือกปฎิบัติ	 รองลงมา
คือ	ผู้บริหารให้การนิเทศงานด้วยลักษณะของ
กัลยาณมิตรที่ ดีต ่อบุคลากรโดยไม่ถือว่าตน
เป็นผู้น�า	หรือผู้บังคับบัญชา	และน้อยที่สุดคือ	 
ผู ้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น 
โดยไม ่ป ิดกั้นความคิดของบุคลากรในการ 
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นเิทศงานภายใน	เพราะผูบ้รหิารต้องเป็นผูท้�าการ
ส�ารวจความต้องการของแต่บุคลากรว่ามีความ
ต้องการในการนิเทศงานภายในลักษณะแบบใด	 
และท�าการแต่งต้ังบุคลากรเป็นกรรมการควบคุม
การนิเทศงานภายในตามความถนดัของบุคลากร
และความช�านาญเป็นหลัก	ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ	พิชิตพล	บูรณะพันธ์	(2553:	58-60)	 
พบว่า	 ในการนิ เทศภายในมีการปฎิบัติต ่อ
บุคลากรอย่างทั่วถึงและยังให้ค�าปรึกษาและ
ชี้แนะแนวทางในการท�างานต่อบุคลากรให้ได้
รับประโยชน์จากการนิเทศงานมากที่สุด	แต่ยังมี 
ความบกพร ่ อ ง ในการประชุ มชี้ แ จ งและ
ประชาสัมพันธ์	และจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอ 
เท่าที่ควร	และสอดคล้องกับแนวคิดของ	บุญเลิศ	
กล่ินรัตน์	 (2552:	162-167)	ที่ได้อธิบายถึงการ
สอนและการนิเทศงาน	จ�าเป็นที่ผู้บริหารต้องเป็น
ฝ่ายลงไปคลุกคลีกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างใกล้ชิด	ต้องมีการการสอน	ตรวจ	แนะน�า
แก้ไข	และควบคุม	ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วย
ความถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพในการ
ท�างาน	
	 3.	 ก า ร เป รี ยบ เที ยบความคิ ด เห็ น 
ต่อการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก ่น	 
เขต	4	พบว่า	บุคลากรที่มีสถานภาพ	และขนาด
ของสถานศึกษา	ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	 7	 ใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	โดยรวม
ต่างกัน	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	0.05	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า	บุคลากรในเขตรับผิดชอบ	ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	มีระดับการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	 โดยรวมทั้ง	 
7	ด้าน	จ�าแนกตามสถานภาพ	อยู่ในระดับมาก	
และเมื่อแยกตามสถานภาพ	พบว่า	มากที่สุด 
คือ	ผู ้บริหารสถานศึกษา	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู ้บริหารมีประสบการณ์ในการท�างานและมี 
องค์ความรูต่้างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานภายใน
องค์กรมากกว่าครูผู ้สอน	 เนื่องจากคลุกคลีอยู่
กับการบริหารงานมาโดยตรง	ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ	มณีรัตน์	ภิญโญภาพสกุล	 (2550:	
157-160)	พบว่า	ผู้บริหารจะต้องให้ความส�าคัญ
เป็นอันดับแรกในการบริหารสถานศึกษา	ซึ่งจะ 
ส ่งผลต ่อคุณภาพของผลผลิตของโรงเรียน	
บุคลากรภายในสถานศึกษา	 และผู ้ที่ส�าเร็จ 
การศึกษาจากโรงเรียนน้ันๆ	และเปรียบเทียบ 
การจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	จะอยู่ใน 
ระดับมาก	และเมือ่แยกตามขนาดของสถานศึกษา	 
พบว่า	 มากที่สุดคือ	 สถานศึกษาขนาดใหญ	่ 
รองลงมา	คือ	สถานศึกษาขนาดเล็ก	และน้อย
ที่สุดคือ	สถานศึกษาขนาดกลาง	จะให้ได้ชัดเจน
ในส่วนของสถานศึกษาขนาดใหญ่ถือว่ามีความ
พร้อมในการบริหารงานของบุคลากรในทุกด้าน
เนื่องจาก	มีอุปกรณ์และงบประมาณที่เพียงพอ 
ต่อการบริหารงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด	 
มณีรัตน์	ภิญโญภาพสกุล	 (2550:	157-160)	 
พบว่า	ผู้ที่ตอบส่วนใหญ่เป็นครู	และปฎิบัติงาน 
อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่	และในการบริหารงาน
ตามหลักธรรม	ภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้านส่วนโรงเรียนขนาดเล็กถือว่ายังมีการ
บริหารที่ครอบคลุมทั่วถึงของผู้บริหาร	ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ	สาลินี	บูรโกศล	(2552:	
120-121)	พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
มีความเห็นว่า	ระดับสภาพการพัฒนาบุคลากร 
ในภาพรวมอยู ่ ในระดับมากครูผู ้สอนเสนอ
แนะแนวทางในการส่งเสริมภาวะผู ้น�าเหนือ
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ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4	ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาแสดงความคิดเห็นมีส่วนที่รับผิดชอบ 
อย่างเต็มความสามารถ	 ซึ่งผู ้บริหารควรให้
ค�าปรึกษา	แนะน�า	 ให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข ้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ	 การให ้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนงาน	 วิสัยทัศน์	
ภารกิจ	วัตถุประสงค์	โครงการ	ของสถานศึกษา
ท�าให้บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง 
ของงานหรือเป ็นเจ ้าของสถานศึกษาท�าให ้
บุคลากรทุ ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการ
ท�างาน	และผู้บริหารควรสร้างขวัญและก�าลังใจ	 
เมื่อทุกบุคลากรในทีมงานซึ่งอาจมอบรางวัล 
หรือการจัดงานสังสรรค ์ 	 ห รือกล ่าวชื่นชม 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเม่ือเห็นถึงความส�าเร็จ	 เพราะ
การสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรัก
ความศรัทธาความผูกพันต่อองค์กร	และยังมี
ความเต็มใจ	มีความมั่นใจในการเข้ามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร	สถานศึกษา	และผู้บริหาร
ควรมีความเสียสละเวลา	ก�าลังกายและก�าลังใจ 
ในการปฏิบัติ งาน	 เป ็นตัวอย ่างที่ดี ในการ 
ปฏิบัติงาน	ซึ่งผู ้น�าต้องเป็นผู ้ที่มีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง	สุขุมรอบคอบ	เป็นผู้ใหญ่	รับฟังความ
คิดเห็นของผู ้อื่น	 เคารพสิทธิของผู้อื่น	 ไม่เห็น 
แก่ตัว	 และมีความสามารถในการประสาน 
ความเข้าใจอันดีแก่บุคลากรผู้ร่วมงานด้วยกัน	
ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบด้วยความ
ยตุธิรรม	ซึง่ผู้บรหิารควรสร้างหลกัเกณฑ์ทีชั่ดเจน	
แน่นอนในการก�าหนด	แนวทางนโยบายให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน	 ได้รู ้และเข้าใจที่ถูกต้อง	
พิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม

ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ก�าหนดไว้	การให้
คุณให้โทษจะต้องท�าด้วยความยุติธรรม	ไม่อคติ	
ไม่ใช้อารมณ์หรอืความเป็นส่วนตัวเป็นหลกัเกณฑ์
ในการลงโทษ	หรือว่ากล่าวตักเตือน	ผู ้บริหาร 
ควรกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรมีความต้องการ 
ที่จะเข้าร่วมประชุม	อบรมปรึกษาหารือ	ต้องการ
แสดงความคิดเห็นในการร ่วมวางแผนเพื่อ 
แก้ปัญหา	สนบัสนนุให้ได้รบัโอกาสในการพฒันา
ตนและงานศึกษาอบรม	 ดูงาน	 เพื่อเพิ่มพูน
แนวทางในการปฏิบัติงาน	นอกจากน้ีผู้บริหาร 
ยังต้องให้ค�าแนะน�า	ปรึกษาและหาแนวทาง 
ในการแก้ไขเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ระหว่างการปฏิบัติงาน	 
ตลอดจนเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ 
ความสามารถความช�านาญมาให้ค�าปรึกษา
แนะน�า	 อบรม	 เพื่อการปฏิบั ติงานอย ่างมี
ประสิทธิภาพ	และมีประสิทธิผล	ผู้บริหารควรมี
การประชุมทีมงานอย่างสม�่าเสมอ	สร้างความ
สามัคคีในกลุ่มคณะท�างานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรศึกษาเกีย่วกบัการพฒันาบคุลากร
ตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่อื่นๆ	 เพื่อจะได้เปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความสอดคล้องกัน
	 2.	 ควรศึกษาเก่ียวกับการบริหารงาน 
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการประยุกต์ใช้	หลัก
สปัปรุสิธรรม	7	ในสถานศกึษาในสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่อื่นๆ
	 3.	 ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	
ในสถานศึกษา	โดยการสัมภาษณ์และตรวจสอบ
เอกสาร
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รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	2)	พัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 

เขต	1	และ	3)	ประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบการนเิทศภายในสถานศึกษา 

ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	ไปใช้	 

โดยด�าเนินการวิจัยเป็น	3	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนท่ี	1	ก�าหนดกรอบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิผลจากเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาสภาพการนิเทศภายในของ 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	โดยใช้แบบสอบถามกับ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างานวิชาการ	และครูปฏิบัติการ	จ�านวน	192	คน	และศึกษาแนวทาง 

การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	9	คน	ขั้นตอน 

ที่	2	สร้างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	และตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ	5	คน	และ 

ขัน้ตอนท่ี	3	ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบไปใช้โดยผูบ้รหิารสถานศกึษา	

หัวหน้างานวิชาการ	และครูปฏิบัติการ	ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส	เขต	1	จ�านวน	192	คน	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	

	 1.	 สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศกึษานราธวิาส	เขต	1	โดยภาพรวมและเป็นรายด้านมกีารปฏบัิติอยูใ่นระดับมาก	เรยีงตามล�าดับ

คะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ	ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน	

ด้านการให้ความรู้	ด้านการปฏิบัติงาน	และด้านการประเมินผลการด�าเนินงาน	ตามล�าดับ
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	 2.	 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ประกอบด้วย	กระบวนการนิเทศภายใน	4	ด้าน	และหลักการ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพ	4	หลักการ	 เป็นตัวขับเคลื่อน	กระบวนการนิเทศภายใน	ได้แก่	การวางแผน 

การนิเทศภายใน	การให้ความรู้	การสร้างขวัญและก�าลังใจ	และการปฏิบัติงานและการประเมินผล	 

ส่วนหลักการส่งเสรมิประสทิธภิาพ	ได้แก่	การใช้ภาวะผูน้�า	การส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์	การตระหนกั

ในความมีมนุษย์สัมพันธ์	และการมีส่วนร่วม

	 3.	 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 

เขต	1	ไปใช้	พบว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ	:	 รูปแบบ,	การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล,	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

	 	 ประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1

ABSTRACT

	 The	objective	of	 this	 research	was	 to	1)	study	 the	 internal	supervision	of	schools	 

under	 the	Narathiwat	Primary	Education	Service	Area	Office	1;	2)	develop	an	effective	 

model	 for	 internal	 supervision	of	 schools	 under	 the	Narathiwat	Primary	Education	 

Service	Area	Office	1;	and	3)	evaluate	 the	suitability	and	applicability	of	 the	developed	 

model.	The	research	consisted	of	 three	stages.	The	first	stage	consisted	of	defining	the	 

framework	of	an	effective	model	for	internal	supervision	of	schools	from	literature,	concepts,	 

theories,	and	relevant	researches;	 investigating	the	 internal	supervision	of	schools	under	 

the	Narathiwat	Primary	Education	Service	Area	Office	1	by	using	questionnaires	with	192	 

individuals	comprising	of	school	administrators,	academic	head	officers,	and	 teachers;	 

and	explored	effective	methods	 for	 internal	supervision	by	 interviewing	9	experts.	The	 

second	stage	consisted	of	developing	an	effective	model	for	internal	supervision	of	schools	

under	the	Narathiwat	Primary	Education	Service	Area	Office	1	and	examining	its	suitability	 

by	5	experts.	The	third	stage	consisted	of	inspecting	the	applicability	of	the	model	via	192	

individuals	comprising	of	school	administrators,	academic	head	officers,	and	teachers.

	 The	research	findings	were	as	follows:-

	 1.	 The	current	 internal	supervision	condition	schools	under	Narathiwat	Primary	

Education	Service	Area	Office	1	in	both	overall	and	individual	aspects	wereat	high	performance.	

The	individual	aspects	rank	in	descending	order	of	average	scores	were:	encouragement,	

internal	supervision	planning,	knowledge	transfer,	operation,	and	performance	evaluation.
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บทน�า

	 ป ั จจุบัน โลก เรา มีการ เป ล่ียนแปลง 

ในทุกด ้านอย ่างต ่อเนื่องไม ่ว ่าจะเป ็นด ้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

การเมืองการปกครอง	และการศึกษา	ซึ่งเป็น 

ที่ยอมรับกันว่า	การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในทุกด้าน	

การจัดการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงและ

มีพัฒนาการตามสถานการณ์นโยบายปฏิรูปการ

ศึกษามาโดยล�าดับ	 โครงสร้างหน่วยงานของ

กระทรวงศึกษาธิการได้รับการปรับเปลี่ยนให้มี

การกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษาเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

ที่ สอดคล ้ องกับสภาพท ้ องถิ่ น 	 ตลอดจน 

การส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารปรบัวิธเีรยีนเปล่ียน

วิธีสอนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ให้สอดรับกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในยคุปฏริปูการศกึษาไทยโดยมุง่ผลในการพฒันา

คุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญเพื่อให้ประชากรได้รับ

การพัฒนาสู่ความเป็นสากล	ดังนั้นสถานศึกษา

จึงมีภารกิจอันส�าคัญยิ่งในการสร้างเยาวชน

ให้มีคุณภาพที่จะเป็นก�าลังและเป็นฐานราก

ส�าคัญของการพัฒนาประเทศ	 เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก	 

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพน้ันต้องเป็น 

การจัดการศึกษาท่ีต ้องปรับตัวให ้มีความ

สอดคล ้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	

เศรษฐกิจและการเมือง	 ผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 

กับการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการศึกษา

และผู ้รับบริการการศึกษาก็ต ้องปรับเปลี่ยน

บทบาทตนเองมากย่ิง ข้ึน	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2552:	 23)	

นอกจากนี้ 	 ในส่วนของการนิเทศการศึกษา 

ได้มีก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน

	 2.	 The	effective	model	 for	 internal	 supervision	of	 schools	 under	Narathiwat	 

Primary	Education	Service	Area	Office	1	consisted	of	4	components	of	 internal	supervision	

process	and	4	principales	of	 internal	 supervision	enhancement.	 The	4	components	 

of	 internal	supervision	process	were	 internal	supervision	planning,	knowledge	 transfer,	

encouragement,	and	performance	evaluation.	The	4	principals	of	 internal	supervision	

enhancement	were	using	leadership,	supporting	of	creativity,	having	awareness	of	human	

relations,	and	giving	participation.

	 3.	 Result	of	 inspecting	 the	applicability	of	 the	model	showed	 that	 the	effective	 

model	 for	 internal	supervision	of	schools	under	Narathiwat	Primary	Education	Service	 

Area	Office	1	was	highly	suitable	and	applicable.

Keywords	 :	model,	effective	model	 for	 internal	supervision,	Naratiwat	Primary	Educational	 

	 	 Service	Area	1	Office.
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สถานศกึษา	พ.ศ.	2542	ระบใุห้การนเิทศการศึกษา 

เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบรหิารจัดการศกึษา	

เน่ืองจากการนิเทศการศึกษาเป็นวิธีการหนึ่ง 

ที่ เหมาะสมท่ีจะสามารถสนับสนุนการเรียน 

การสอนในโรง เรี ยนให ้ด� า เนินไปอย ่ าง มี

ประสิทธิภาพได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของ 

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก	พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	 (กรมวิชาการ.	

2553:1)

	 การนิ เทศการศึกษาเป ็นภาระหน ้าที ่

รับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้อง

ด�าเนินการนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องและ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	2542	(รุ่ง	แก้วแดง.	2546:	2)	การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจ�าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา 

ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน	

กระบวนนิเทศการศึกษา	กระบวนการบริหาร

จัดการ	ดงัค�ากล่าวท่ีว่า	การจดัการทีด่เีป็นกญุแจ 

น�าไปสู ่ความส�าเร็จขององค์การ	 การนิเทศ 

การศึกษาท่ีดีน�าไปสู่การจัดการที่ดี	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	2553:	46)	 

ซึ่ งแสดงให ้ เ ห็นว ่ าการนิ เทศการศึกษามี 

ความส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงในการ

จัดการศึกษา	 เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ

โรงเรียนหรอืสถาบนัการศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่

ครูซึ่งเป็นผู้สอนหลักในระบบโรงเรียน	

	 ดังนั้นเพื่อให้การนิเทศภายในสถานศึกษา	 

ด� า เนิ น ไปอย ่ า ง มีป ระสิ ทธิ ภ าพและ เกิ ด

ประสิทธิผลสูงสุด	 และสอดคล้องกับบริบท 

ด้านการจัดการศึกษาของ	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ผู้วิจัย 

ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในเขตบริการของส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	 

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบ

การนิเทศภายใน	 ที่ เหมาะสมกับบริบทของ 

สถานศึกษาในสังกัด	ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบ

การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	 

ทีส่ามารถน�าไปใช้ในการนเิทศภายในสถานศกึษา	 

โดยช ่วยส ่ง เสริมให ้การจัดการศึกษาเ กิด

ประสิทธิผล	มีความสมบูรณ์ทั้งกระบวนการ

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส	เขต	1	ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายใน

สถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	ของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส	เขต	1

	 3.	 เพื่อประเมินความเหมาะสมและ 

ความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบการนเิทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

นราธิวาส	เขต	1	ไปใช้
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กรอบแนวคิดการวิจัย

กระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา

1.	 การวางแผน

2.	 การให้ความรู้

3.	 การปฏิบัติงาน

4.	 การสร้างขวัญและก�าลังใจ

5.	 การประเมินผลการด�าเนินงาน

หลักการและแนวทางการส่งเสริม

ประสิทธิผลการนิเทศภายใน

สถานศึกษา

รูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	

ประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1

การน�ารูปแบบไปใช้

-	ความเหมาะสม

-	ความเป็นไปได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ

ภาพประกอบ	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	

ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างานวิชาการ	และ 

ครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	

จ�านวน	149	โรงเรียน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 

วิจัย	 ได้แก่	ผู ้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างาน

วิชาการ	และครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธวิาส	เขต	1	จ�านวน	192	คน	จาก	64	โรงเรยีน	

ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น	มีอ�าเภอและขนาด

โรงเรียนเป็นชั้น	และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม	

และศึกษาแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิผล	โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน	9	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนที่	1	ประกอบด้วย	1)	แบบวิเคราะห์

เอกสาร	มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการนิเทศการศึกษาและ

ระเบียบวิธีวิจัย

	 ได ้ด�าเนินการตามขั้นตอน	 3	 ขั้นตอน	

คือ	

	 ขั้นตอนที่	1	ศึกษาสภาพการนิเทศภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	

โดยศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎ	ี 

และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข ้องทั้งในประเทศและ 

ต ่ า งป ร ะ เ ทศ เ ก่ี ย ว กั บ ก า รนิ เ ท ศภาย ใน 

สถานศึกษาเพ่ือน�ามาก�าหนดกรอบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	และศึกษา

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพการนิเทศภายใน

สถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	โดยใช้

แบบสอบถามเพื่อน�ามาประกอบการจัดท�าแนว

การปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิผล
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แบบสอบถามสภาพการนเิทศภายในสถานศกึษา

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	และการสัมภาษณ์

ในขั้นตอนท่ี	 1	มาร่างเป็นรูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส	เขต	1	2)	ตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองต้น

โดยผู ้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและ

ความถูกต้องของรูปแบบที่สร้างขึ้น	จ�านวน	5	คน	 

ประกอบด้วย	ผู ้ เชี่ยวชาญด้านนโยบายและ 

การปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา	จ�านวน	3	คน	

และผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการ

บริหารงานไม่น้อยกว่า	10	ปีจ�านวน	2	คน	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้ันตอนที่	 2	 คือ	แบบประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ส�าหรับ

ผู้เชี่ยวชาญ	ในการประเมินความเหมาะสมและ

ความถูกต้องของรูปแบบโดยพิจารณาในเรื่อง

แนวทางการด�าเนนิงานการนเิทศตามรปูแบบการ

นิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	

	 การวเิคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนที	่2	น�าข้อมลู

ของข้อค�าถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

จากแบบประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสม 

และความถูกต้องของรูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส	เขต	1	โดยใช้ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

ส่วนค�าถามที่เป็นข้อมูลปลายเปิดและข้อคิด

เห็นเพิ่มเติม	ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเป็น

ประเด็นประกอบผลการประเมิน

การนิเทศภายในสถานศึกษา	2)	แบบสอบถาม

เก่ียวกับสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	มีลักษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 สอบถาม

สภาพการปฏิบัติ เกี่ยวกับการนิเทศภายใน 

สถานศึกษา	จ�านวน	35	ข้อ	และ	3)	แบบสมัภาษณ์

กึ่งโครงสร้างในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการ

นเิทศภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิล	ประกอบ

ด้วยประเด็นหลัก	 4	ประเด็น	 ได้แก่	 ปัญหา

การนิเทศภายในสถานศึกษา	 กระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา	 ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

ประสทิธผิลของการนิเทศภายในสถานศกึษา	และ 

องค์ประกอบที่จ�าเป็นส�าหรับการนิเทศภายใน

สถานศึกษา	

	 การ วิ เคราะห ์ข ้ อมูลในขั้ นตอน ท่ี 	 1	 

น�าข ้อมูลของข ้อค�าถามที่ เป ็นมาตราส ่วน

ประมาณค่าจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์สภาพ 

การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	 โดยใช้ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation)	และน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์

การแปลความหมาย	ส่วนข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	

Analysis)	 เพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	โดยการหาข้อสรุป

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์	

	 ขั้นตอนที่ 	 2	 พัฒนารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	ของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นราธิวาส	เขต	1	ผู้วิจัยด�าเนินการโดย	1)	ร่างรูป 

แบบโดยน� าข ้ อมู ลจากผลการวิ เ ค ราะห ์
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นราธิวาส	เขต	1	ไปใช้	โดยใช้ค่าเฉลี่ย	(Mean)	 
และส ่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน	 (Standard	
Deviation)	ส่วนค�าถามที่เป็นข้อมูลปลายเปิด 
และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
และสรุปเป็นประเด็นประกอบผลการประเมิน	

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า
	 1.	 สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 
เขต	1	 โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัต ิ
อยู่ในระดับมาก	 เรียงตามล�าดับคะแนนเฉลี่ย 
มากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจ	 ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน	 
ด้านการให้ความรู้	 ด้านการปฏิบัติงาน	และ 
ด้านการประเมินผลการด�าเนินงาน	ตามล�าดับ
	 2.	 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	
ประกอบด้วย	กระบวนการนิเทศภายใน	4	ด้าน	
และหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ	4	หลักการ	
กระบวนการนิเทศภายใน	ได้แก่	การวางแผนการ
นิเทศภายใน	การให้ความรู้	การสร้างขวัญและ
ก�าลังใจ	และการปฏิบัติงานและการประเมินผล	
ส่วนหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ	ได้แก่	การใช ้
ภาวะผู ้น�า	 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 
การตระหนักในความมีมนุษย์สัมพันธ์	 และ 
การมีส่วนร่วม
	 3.	 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	 
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�า 
ไปใช้อยู่ในระดับมาก

	 ขั้นตอนที่ 	 3	 ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	ของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
นราธิวาส	เขต	1	ไปใช้ด�าเนินการโดยน�ารูปแบบ
ที่พัฒนาและตรวจสอบจากขั้นตอนที่	2	 ไปให ้
ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างานวิชาการ	และ 
ครูปฏิบัติการ	 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส	เขต	1	เป็น 
ผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ในการน�ารูปแบบไปใช้
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	
ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างานวิชาการ	และ 
ครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	
จ�านวน	149	โรงเรียน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 
วิจัย	 ได้แก่	ผู ้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างาน
วิชาการ	และครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส	เขต	1	จ�านวน	192	คน	จาก	64	โรงเรยีน	
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น	มีอ�าเภอและขนาด
โรงเรียนเป็นชั้น	และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้นตอนที่	3	คือ	แบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส	เขต	1	ไปใช้	
	 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี	 3	น�า
ข้อมูลของข้อค�าถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่าจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของการน�ารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อภิปรายผล
	 1.	 จากผลการวจิยัพบว่า	สภาพการนเิทศ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 
เขต	1	โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ	นโยบายของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ก�าหนด 
ให ้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทุกแห ่ง	 
ด�าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและได้จัด 
ท�าคู ่ มือการนิ เทศภายในสถานศึกษา	 ให  ้
สถานศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 โดย 
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศปฏิบัติงานนิเทศ 
ตามกระบวนการนิ เทศ	 และให ้จัดท�าแผน 
การนิเทศภายในสถานศึกษาทุกแห่ง	 มีการ 
ด�าเนินการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา	
เพื่ อติดตามการนิ เทศภายในสถานศึกษา	 
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของราตร	ีฉววีงศ์	(2551)	
ซึ่งท�าการศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ตามความเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู ้สอน	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม	 เขต	2	พบว่า	การนิเทศภายใน 
สถานศึกษา	ตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร 
สถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก	และ
มีด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง	
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 สมชาย	 
ปัญญาทิพย์	(2551)	พบว่า	สภาพการปฏิบัติงาน
นเิทศภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษาตามระดับความคดิเหน็ของผูน้เิทศ
และผู้รับการนิเทศ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน
	 2.	 ผ ลก า รพัฒนา รู ป แบบ 	 พบว ่ า	 
รูปแบบการ นิ เทศภายในสถานศึกษาที่ มี
ประสิทธิผล	ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	

ประกอบด้วย	กระบวนการนิเทศภายใน	4	ด้าน	
ได้แก่	 การวางแผนการนิเทศภายใน	การให  ้
ความรู ้	 การสร้างขวัญและก�าลังใจ	และการ 
ปฏิบัติงานและการประเมินผล	โดยมีหลักการ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ	4	หลักการ	ได้แก่	การใช ้
ภาวะผู ้น�า	 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 
การตระหนักในความมีมนุษย์สัมพันธ์	 และ 
การมีส ่วนร ่วม	 เป ็นตัวขับเคล่ือน	 สามารถ 
อภิปรายผล	ดังนี้
	 กระบวนการนเิทศภายในด้านการวางแผน
การนิเทศภายใน	มุ ่งเน้นให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน	ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาจากข้อมูลตามสภาพจริง	ร่วมกัน
ก�าหนดเป้าหมาย	วตัถปุระสงค์	กระบวนการนเิทศ	 
มีการก�าหนดแผนงานวิธีการ	 เครื่องมือที่ใช  ้
อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้	 โดยมีการ
ก�าหนดเป็นคู ่มือการนิเทศภายใน	 เพื่อให้การ
ด�าเนินงานเป็นระบบและมีความชัดเจน	และ 
จัดท�าแผนการนิเทศรวมถึงปฏิทินการนิเทศ
ภายใน	 เน ้นการใช ้รูปแบบการนิ เทศแบบ
กัลยาณมิตร	 และเน ้นการมีส ่วนร ่วมของ 
ทกุคน	ซึง่สอดคล้องกบัการวจิยัของศิรกิลุ	ทพัซ้าย.	
(2556)	ที่ศึกษารูปแบบการนิเทศ	online.	ในการ
เสรมิสร้างสมรรถนะการผลติสือ่เทคโนโลยขีองครู
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบว่า 
รู ป แบบก า รนิ เ ท ศภ าย ใน โ ร ง เ รี ย นต าม 
สภาพปัญหาและความต้องการของผู ้บริหาร	 
ครูผู ้นิ เทศ	 และครูผู ้ รับการนิเทศ	 ส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น	 ในการ
วางแผนการนิเทศภายในโดยมีผู ้บริหารเป็น 
ผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกตามบริบทของพื้นที่	 โดย
น�าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการวางแผน
ก�าหนดแผนงาน	วิธีการ	และเครื่องมือที่ใช้อย่าง
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ชัดเจนและมีความเป็นไปได้	สอดคล้องกับหลัก 
ส ่ ง เ ส ริ มป ระ สิท ธิภาพกา รนิ เ ทศภาย ใน 
สถานศกึษาในด้านการใช้ภาวะผูน้�า	และหลกัการ 
นิเทศการศึกษาซึ่ ง เป ็นหลักการปฏิบัติงาน 
อย่างมีระบบมีขั้นตอนก�าหนดเป้าหมาย	มี
การด�า เนินงานที่ ชัด เจนเน ้นกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ 
อันดรีะหว่างหมู่คณะให้ความส�าคญัในการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้สร้างสรรค์ความคิด	และเจตคติที่ดีต่อกัน	 
โดยมุ่งส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือ 
การสร้างขวัญก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงานในการ 
พัฒนาอาชีพให ้ เ จริญก ้ าวหน ้ าตลอดจน 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู ้ปฏิบัติงาน 
ในการวางแผนร่วมกนั	(วรรณพร	สุขอนนัต์.	2550)	
	 กระบวนการนิเทศภายในด้านการให้ 
ความรู ้	 เน้นการให้ความรู ้ความเข้าใจอย่าง 
ต่อเนื่องในเรื่องท่ีจะนิเทศ	รูปแบบการนิเทศและ
กิจกรรมการนิเทศที่ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถ
ด�าเนินการในลักษณะประชมุสมัมนา	แลกเปลีย่น 
เรียนรู ้ กับสถานศึกษา	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า 
วิธีการ	แนวทางการนิเทศ	รวมทั้งการเข้าร่วม
เป็นคณะนิเทศ	ทั้งน้ีเน่ืองจากการนิเทศเป็น 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยที่
มุ ่งให้ผู ้รับการนิเทศมีความรู ้ความสามารถ	
พัฒนาทักษะต่างๆ	โดยเฉพาะในด้านการสอน	
ความจ�าเป็นของการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของโรงเรียน	 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการนิเทศ	 ได้แก่	
นโยบาย	 โครงสร้างจุดมุ ่งหมายของโรงเรียน	 
การสอนของครู	 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการสอน	รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับบุคลากร	 (ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์.	 
2552:	 61)	 การนิเทศภายในโดยใช้หลักการ 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับความรู้	 ข้อมูล	
ข ่าวสาร	 เพื่อสะท้อนเชื่อมโยงและต่อยอด 
การเรียนรู ้จากการปฏิบัติการสอนของตนเอง 
ในสภาพจริงของการปฏิบัติงาน	 เป็นปัจจัย
ส�าคัญในการปรับเปลี่ยนระบบความคิด	ค่านิยม
และพฤติกรรมของครู	(Guskey;	&	Huberman.	
1995:	1)
	 กระบวนการนิเทศภายในด้านการสร้าง
ขวัญและก�าลังใจ	มุ ่งเน้นการให้ก�าลังใจกับ 
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู ้รับการนิเทศมีแรงกระตุ ้นในการท�างาน 
ต่อไป	การสร้างขวัญและก�าลังใจสร้างได้โดย
การชื่นชม	การให้เกียรติบัตร	การให้โอกาสใน
การเรียนรู้ตรงความถนัด	ความรู้ความสามารถ	 
รวมทั้งการสนับสนุนด้านความรู้อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอน	สนับสนุนด้านสื่อ	
วัสดุอุปกรณ์	การให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการ
เรียนการสอน	และการให้ก�าลังใจอย่างต่อเนื่อง	
ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างขวัญและก�าลังใจโดยใช้ 
หลักการตระหนักในความมีมนุษย ์ สัมพันธ ์	 
เป็นตัวขับเคลื่อนด้วยการให้ความส�าคัญกับ 
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ผู้นิเทศ	
และผู ้รับการนิเทศ	จะช่วยให้เกิดการยอมรับ 
และศรัทธาซึ่งกันและกัน	 โดยผู้บริหารต้องเป็น 
ผู้มีอุดมการณ์	มีคุณธรรมประจ�าใจน�าวิชาการ	
พร ้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได	้ 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	น�าสมัย	ทันเหตุการณ  ์
และอยู ่บนพื้นฐานของข ้อมูลที่ ถูกต ้อง 	 มี
คุณลักษณะของความโปร่งใสในการบริหาร
องค์กร	จนเกิดเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหาร
องค์กรให้ประสบความส�าเร็จ	 รวมทั้งเป็นผู้น�า
ทางจิตวิญญาณในการท�าเพื่อส่วนรวมมากกว่า
ส ่วนตน	 พร ้อมรับความสุขและความทุกข ์ 
ร่วมกันกับคนในองค์กร	มีความหวังดีโดยหวัง 
ที่จะให้ผู ้ร ่วมงานได้ดี	 มีความเป็นครูผู ้ชี้ทาง



65
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

และเป็นกัลยาณมิตรต่อผู ้ร ่วมงาน	 (จิรภัทร	 
ไตรเอกภาพ;	 สุวพร	 เซ็มเฮง;	 และอิศรัฏฐ ์	 
รินไธสง.	2559)	
	 กระบวนการนิ เทศภายในด ้ านการ 
ปฏิบัติงานและการประเมินผล	มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไว้	มีปฏิทินการปฏิบัติงานในการ
นิเทศภายในและเครื่องมือในการนิเทศที่ชัดเจน	
ปฏิบตังิานการนิเทศด้วยความโปร่งใสเป็นไปตาม
เครื่องมือตามแผนที่ก�าหนด	มีการประเมินผล 
การด�าเนินงานการนิเทศภายใน	และรายงานผล
การนิเทศภายในให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ	
เพือ่น�าผลการประเมนิไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ต่อไป	 ท้ังน้ีเน่ืองจากการวัดและการประเมินผล
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อน�าผลมาใช้ในการ 
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการด�าเนิน	
ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะเป็นผู้มีบทบาท
ส�าคัญในการพัฒนาการนิเทศการสอนร่วมกัน
ทั้งระบบเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดคือการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน	(วัชรา	เล่าเรียนดี.	2556)	
การปฏิบัติงานและการประเมินผลโดยใช้หลัก
การมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิานเป็นตวัขบัเคลือ่น 
การนิ เทศภายในโดยร ่วมกันหาข ้อสรุปผล 
การด�าเนินงาน	 เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ในครั้งต่อไป	จะท�าให้การนิเทศมีความชัดเจน	
เป ็นไปด้วยความโปร ่งใส	 ผู ้นิ เทศและผู ้รับ 
การนิเทศเกิดความศรัทธา	และความเชื่อมั่น 
ในผลการประเมินเชิงประจักษ ์ เพื่อน�าไปสู ่ 
การพัฒนาปรับปรุงต่อไป	

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้และการวิจัย 
ครั้งต่อไป
	 1.	 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ารูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	ประกอบด้วย	
กระบวนการนิเทศภายใน	4	ด้าน	ที่มีหลักการ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ	4	ด้าน	เป็นตัวขับเคลื่อน	
ในการน�ารูปแบบนี้ไปใช้ควรมีการวิเคราะห  ์
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายใน
ในแต่ละขัน้ตอนกบัหลกัการส่งเสรมิประสทิธภิาพ
และจัดท�ารายละเอียดที่ เหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ด�าเนินงาน
	 2.	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณา	
จึงเห็นสมควรท�าการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ ์
ในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัย 
เชิงสหสัมพันธ์	 เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีมีความ
สอดคล้องและลุ่มลึกในเชิงปฏิบัติที่เหมาะสม 
กับบริบทในสถานศึกษาในระดับต่างๆ	
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การจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Learning Conductibility after Enter for The Asian Community of The School 

Under The Cha-Choeng-SaoPrimary Educational Service Area Office 1

บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามนโยบาย	5	ด้าน	

ตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	กับประสิทธิผลของการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนใน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	

	 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีค้อืครแูละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนในสงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต	1	ปีพุทธศักราช	2558	จ�านวน	2,083	คน	สุ่มตัวอย่าง

โดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	327	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ร้อยละค่าเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r
xy
)	ของเพียร์สัน

	 ผลการศึกษา	

	 1.	 ระดับความคิดเห็นของ	ครูผู้สอน	และบุคลากรการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน	ของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 2.	 การปฏิบัติตามนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนกับประสิทธิผลในการ

จดัการเรยีนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศกึษาธกิารมคีวามสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสงูมาก	(r
XY
=.925)	

เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยพบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง	3	องค์ประกอบ	

คือ	1)	การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน	2)	การพัฒนาศักยภาพ 

ของนักเรียนนักศกึษาและประชาชนให้มทัีกษะทีเ่หมาะสมเพือ่เตรยีมความพร้อมในการก้าวสูป่ระชาคม

อาเซียน	และ	3)	การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนและองค์ประกอบย่อยมี 

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง	2	องค์ประกอบ	คือ	1)	การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริม 

การหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียน	และ	2)	การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากร 

ส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
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ABSTRACT

	 The	 study	was	 to	 investigate	 the	 relationship	 between	 implementing	 follow	 

ASEAN	declaration	 in	educational	aspect	and	educational	effectiveness	of	 the	School	 

in	Mueng	District	under	The	Cha-Choeng-Sao	Primary	Educational	Service	Area	office	

	 1.	 The	population	used	in	this	study	were	2,083	persons	who	included	of	teachers	 

and	school	civil	services	of	 theschool	 inMueng	District	at	2015	academic	year	and	were	 

selected	by	multistagerandom	sampling	to	be	a	sample	group	that	had	sample	size	327	 

persons.	The	instruments	used	in	this	study	was	a	questionnaire	survey	of	a	series	were	 

divided	 into	3	parts	which	 the	scale	value	were	5	 levels	Ratting	Scale.	Data	analysis	 

were	done	by	basic	statistics	which	consisted	of	the	percentage,	mean,	standard	deviation	

and	hypothesis	were	tested	by	Peason’s	product	moment	correlation	coefficient.

	 The	results	revealed	as	follows:	

	 1.	 The	opinions	 level	of	 teachers	and	school	civil	 services	 for	 implementing	 

follow	ASEAN	declaration	 in	educational	aspect	andeducational	effectiveness	of	school	 

were	both	at	high	level	in	overall.	

	 2.	 There	were	positive	relationship	as	a	whole	at	the	highest	level	and	still	positive	

relationship	at	high	 level	as	 individual	aspects	between	 implementing	 follow	ASEAN	 

declaration	in	educational	aspect	and	educational	effectiveness	of	 the	school	under	The	 

Cha-Choeng-Sao	Primary	Educational	Service	Area	office	1.	There	were	3	sub	elements	 

which	stood	on	high	relationship	as	follow	1)	dissemination	of	knowledge,	 information	and	

attitude	about	ASEAN	2)	student	and	population	potential	development	for	enter	to	ASEAN	

properly	3)	preparedness	free	education	 for	AESEAN	and	2	sub	elements	which	stood	

on	moderate	relationship	as	 follow	1)	education	standards	development	 for	student	and	 

teacher	rotation	in	ASEAN	2)	youth	development	for	the	resource	of	ASEAN.

Keywords	:	Learning	Conductibility,	Enter	for	The	Asian	Community	

บทน�า
	 นโยบายในการด�าเนินการด้านการศึกษา
ตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน	ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคม
อาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันจากการประชุม 
คณะกรรมการ ระดั บชาติ เ พ่ื อขั บ เค ล่ื อน 

การศึกษาในอาเซียนสู ่การบรรลุเป ้าหมาย 
การจัดต้ังประชาคมอาเซียน	 ในปี	 2558	 เมื่อ 
วันจันทร์ที่ 	 23	สิงหาคม	2553	ณ	กระทรวง
ศึกษาธิการ	 โดยมีรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธาน	และผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย	ผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวง
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศึกษาธิการ	 ผู้แทนส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 
ผู ้อ�านวยการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน	 
และผูแ้ทนกรมอาเซยีน	กระทรวงการต่างประเทศ	 
ที่ประชุมได ้ให ้ความเห็นชอบร ่างนโยบาย 
เ พ่ือด�า เ นินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน	 
ด้านการศึกษา	จ�านวน	5	นโยบาย	 (เอกราช	 
อะมะวัลย์:	2558)	ดังนี้
	 1)	 การเผยแพร่ความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	
และเจตคติ ท่ีดี เกี่ยวกับอาเซียน	 เพื่อสร ้าง 
ความตระหนักและเตรียมความพร ้อมของ 
ครู	 คณาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา	
นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชน	เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	ภายในปี	2558
	 2)	 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	
นักศึกษา	และประชาชนให้มีทักษะท่ีเหมาะสม
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่ประชาคม
อาเซียน	(วราวุฒิ	เด่นดี:	2558)
	 3)	 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซียน	รวมท้ังเพื่อให้มีการยอมรับ 
ในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน	 
การส ่ง เสริมความร ่วมมือระหว ่างสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ	และการแลกเปลี่ยนเยาวชน	 
การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล	 (นภัสมน	 
นันทมัจฉา:	2559)
	 4)	 การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรี 
การศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก ้าวสู  ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ประกอบด้วย	 
การจัดท�าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา	
การพัฒนาความสามารถ	ประสบการณ์ในสาขา 
วิชาชีพส�าคัญต่างๆ	 เพื่อรองรับการเปิดเสรี 
การศึกษา	 ควบคู ่กับการเป ิดเสรีด ้านการ 
เคลื่อนย้ายแรงงาน
	 5)	 การพฒันาเยาวชนเพือ่เป็นทรพัยากร
ส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอันถือเป็น

นโยบายหลกัในการน�ามาใช้ในการบรหิารจดัการ
โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
	 ง าน วิ ช า ก า ร เ ป ็ นภ า ร กิ จ หลั ก ข อ ง 
สถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการการศึกษา 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับ	2)	 
พ.ศ.	2545	มุ่งให้กระจายอ�านาจในการบริหาร
จัดการไปให ้สถานศึกษาให ้มากที่สุดด ้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินการได้ 
โดยอิสระ	 คล ่องตัวรวดเร็ว	 สอดคล ้องกับ 
ความต้องการของผู ้เรียน	สถานศึกษา	ชุมชน	 
ท้องถิ่น	และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย	ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถ 
พัฒนาหลักสูตร 	 และกระบวนการเรียนรู  ้
ตลอดจนการวัดผล	ประเมินผล	รวมทั้งวัดปัจจัย	
เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 ชุมชน	 
ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ	และมีประสิทธิภาพ	 
(ธรีาภรณ์	ผลกอง:	2559)	งานวิชาการจงึมบีทบาท
ส�าคัญในการพัฒนานักเรียน	 ในการเตรียม 
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	ประกอบด้วยโรงเรียน 
ในสังกัด	4	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอเมอืงฯ	อ�าเภอบ้านโพธิ์	
อ�าเภอบางปะกง	 และอ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว	 
มโีรงเรยีนในสงักดัจ�านวน	142	โรงเรยีน	ประกอบ
ด้วย	โรงเรียนขนาดใหญ่	ขนาดเล็ก	และโรงเรียน
ขยายโอกาส	นักเรียนจ�านวน	3.276	คน	คร ู
และบุคลากรในโรงเรียน	รวม	2,083	คน	(ข้อมูล	
ณ	วนัที	่10	มถินุายน	2559	จาก	www.donthong.
ac.th)	ซึ่งพื้นท่ีของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	 เป็นพื้นที่ที่ม ี
ทั้งสภาพที่เป็นเมือง	ชนบทกึ่งเมือง	และพื้นที่ 
ชนบท	เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ห่างจากกรุงเทพ-
มหานครเพียง	60	กม	และในอ�าเภอบางปะกง	
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กับอ�าเภอเมืองบางส่วนยังมีสภาพเป็นพื้นที ่
ที่ถูกจัดให ้ เป ็นเขตอุตสาหกรรม	 ดังนั้นจึง 
น่าสนใจที่จะศึกษาว่าในพื้นที่ลักษณะเช่นนี ้
เมื่อรับนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
มาปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติในในระดับใดและ
นโยบายนี้จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนอย่างไร
	 ดงัน้ันผู้วิจัยจึงสนใจ	ทีจ่ะศกึษาประสทิธผิล
ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขต
อ�าเภอเมอืงฯ	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ทีส่งักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	
เขต	1	หลังจากรัฐบาลไทยประกาศว่าเข้าเทศ
เข้าร่วมในประชาคมอาเซียนแล้วว่าประสิทธิผล
ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรและ 
มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับนโยบายการเตรียม 
ความพร ้อมในการเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียน 
ด้านการศึกษาตามนโยบายทั้ง	 5	 ด้าน	 ของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่	โดยศึกษาหลังจาก
ที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏบัิติ
ตามนโยบาย	 5	ด้าน	ตามปฏิญญาอาเซียน 
ด ้ านการศึกษาของกระทรวงศึกษา ธิการ	 
กับประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

สมมติฐานการวิจัย
	 ก า รปฏิ บั ติ ต ามน โยบายก ระท ร ว ง
ศึกษาธิการเรื่องการเตรียมความพร้อมด้าน 
การศกึษาเมือ่ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา	เขต	1

ระเบียบวิธีวิจัย
 1. ขอบเขตเนื้อหา
	 การศึกษาเรื่องนี้มุ ่งศึกษาประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นผลสะท้อน
จากการบริหารงานวิชาการ	7	ด้าน	ของโรงเรียน
ในเขตในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	1	คอื	1)	การพฒันา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้	 2)	การจัดท�า
ทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล	3)	การบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 
4)	 การส ่ง เสริมคุณภาพการจัดการศึกษา	 
5)	การส่งเสรมิพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา	 6)	 การพัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้	และ	7)	การสร้างเครือข่ายพัฒนา 
หลั ก สู ต ร และกา ร จั ดกา ร เ รี ย นกา รสอน 
ซึ่งจะสะท้อนประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
การสอนว่ามีความสัมพันธ ์กับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธกิารเพือ่ด�าเนนิงานตามปฏญิญา
ชะอ�า-หัวหินด้านการศึกษา	จ�านวน	5	นโยบาย	
ดังนี้	1)	การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและ
เจตคติที่ ดี เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร ้างความ
ตระหนกัและเตรยีมความพร้อมของครคูณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษา 
และประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภายใน	ปี	 2558	2)	การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่
ประชาคมอาเซียน	3)	การพัฒนามาตรฐานการ
ศกึษาเพือ่ส่งเสรมิการหมนุเวยีนของนกัศกึษาและ
ครูอาจารย์ในอาเซียน	4)	การเตรียมความพร้อม
เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	5)	การพัฒนา
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เยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู ่
ประชาคมอาเซียน	(ญตินันท์	แก้วงาม	:	2559)
 2. ตัวแปรที่ศึกษา
 2.1. ตัวแปรอิสระ	คือ	การปฏิบัติตาม 
นโยบายด้านการศึกษา	จ�านวน	5	ด้าน	ในการ 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ได้แก	่
1)	การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและเจตคติ
ที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนัก 
และเตรียมความพร้อมของครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนเพือ่ก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนภายใน	
ปี	 2558	2)	การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่ประชาคม
อาเซียน	 3)	 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซียน	4)	การเตรียมความพร้อม
เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับ 
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	5)	การ
พัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 2.2 ตัวแปรตาม	คือ	ประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการ
บริหารงานวิชาการ	7	ด้าน	ได้แก่	1)	การพัฒนา
หลักสูตร	และกระบวนการเรียนรู้	2)	การจัดท�า
ทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล	3)	การบริหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้	และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 
4)	การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา	5)	การ
ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม	และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา	 6)	 การพัฒนาห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้	และ	7)	การสร้างเครือข่ายพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรที่ใช ้ในการศึกษาครั้ง น้ี 	 คือ	 
ครผููส้อน	และบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีน

ในเขต	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ที่สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 
เขต	1	ปีพุทธศักราช	2558	จ�านวน	2,083	คน	
และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 
(Multistage	Random	Sampling)	ก�าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ	Krejcie	and	
Morgan	 ได้ขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 
327	คน	
 4. เครื่องมือในการรวมรวมข้อมูล 
คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 
5	ระดับ	ซึ่งประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ
 ส่วนที ่1	เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลู
ทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น 
แบบส�ารวจรายการ	(Checklist)
 ส ่ วนที่  2 	 เป ็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า	 (Ratting	 Scale)	 มี	 
5	ระดับ	เพื่อถามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามว่าโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
ปฏบิตัติามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารเพือ่
ด�าเนินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหินด้านการ
ศึกษา	จ�านวน	5	ด้าน	ในระดับใด
 ส ่ วนที่  3 	 เป ็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า	 (Ratting	 Scale)	 มี	 
5	ระดับ	เพื่อถามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามว่าโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู ่
มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
ที่เป็นผลมาจากบริหารงานวิชาการ	7	ด้าน	อยู่ใน
ระดับใด
 5. สถิ ติ ในการวิ เ คราะห ์ ข ้ อมู ล 
ประกอบด้วย	ความถ่ี	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐาน 
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (r

xy
)	ของเพียร์สัน	 

(Peason’s	 product	moment	 correlation	
coefficient)	ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ที่	0.05
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้มุ ่งศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการด�าเนินงานตามนโยบาย	5	ด้าน	ของ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน

ซึ่งเป็นผลจากการบริหารวิชาการ	7	ด้าน	ของ
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	ซึ่งสามารถเขียน
เป็นแผนภาพได้ดังนี้

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อด�าเนินงาน 

ตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหินด้านการศึกษา	จ�านวน	5	

ด้าน	ดังนี้

1) การเผยแพร่ความรู ้ข ้อมูลข ่าวสารและ 

 เจตคติที่ดีเก่ียวกับอาเซียนเพื่อสร้างความ 

	 ต ระหนั กและ เตรี ยมความพร ้ อมของคร ู

	 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานักเรียน 

	 นักศึกษาและประชาชนเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคม 

	 อาเซียนภายใน	ปี	2558	(X
1
)

2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา 

 และประชาชนให้มทีกัษะท่ีเหมาะสมเพือ่เตรยีม 

	 ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	(X
2
)

3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริม 

	 การหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ 

	 ในอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต 

	 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	 

	 (X
3
)

4) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษา 

	 ในอาเซียนเพื่อรองรับการก ้าวสู ่ประชาคม 

	 เศรษฐกิจอาเซียน	(X
4
)

5) การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญ 

 ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	(X
5
)

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนซึ่งสะท้อน

จากการด�าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน	7	ด้าน

คือ

1)	 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้	(y
1
)

2)	 การจัดท�าทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล	(y
1
)

3)	 การบริหารกลุ ่มสาระการเรียนรู ้และกิจกรรม 

	 พัฒนาผู้เรียน	(y
1
)

4)	 การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา	(y
1
)

5)	 การส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

	 ทางการศึกษา	(y
1
)

6)	 การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

7)	 การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัด 

	 การเรียนการสอน	(y
1
)
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เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	มีความสัมพันธ  ์
กับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน	 
ในระดับสูง	(r

XY
=.756)

	 3.4	 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อ 
ส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซยีน	มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิล
ในการจัดการเรียนการสอน	ในระดับปานกลาง	
(r
XY
=.665)	และ

	 3.5	 การพฒันาเยาวชนเพือ่เป็นทรัพยากร
ส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	มีความ
สัมพันธ ์กับประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
การสอน	ในระดับปานกลาง	(r

XY
=.612)

อภิปรายผล
	 จากผลการศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนหลังสถานการณ์ที่ประเทศไทยเข้าสู่ระบบ
ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 
เขต	1	มีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งผู้ศึกษามาอภิปราย
ผลดังนี้
	 1.	 ระดับการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียน	 ของ
โรงเรียนในสังกัด	ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	การ
ปฏิบัติตามนโยบายด้านการเผยแพร่ความรู ้	
ข้อมูลข่าวสาร	และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน	
เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
ของครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา	
นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชน	เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	ภายในปี	2558	อยู่ในระดับ
มากที่สุด	 ( =4.62)	การปฏิบัติตามนโยบาย 
การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาใน
อาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

ผลการวิจัย
	 1.	 ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน	และ
บุคลากรการศึกษาด้านอื่น	 เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน	และประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
การสอนของโรงเรยีนในสงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมค่ีาเฉลีย่ท่ากบั	
3.82	และ	4.24	ตามล�าดับ
	 2.	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน	5	ด้าน	กับประสิทธิผลในการจัดการ
เรียนการสอนของท่ีเป็นผลมาจากการบริหาร
งานวิชาการ	7	ด้าน	ตามแนวทางของกระทรวง
ศึกษาธิการของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	
อยู่ในระดับสูงมาก	(r

XY
=.925)	และเมื่อพิจารณา

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อย	พบว่า
	 3.	 การปฏิบัติตามนโยบายเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียนรายด้าน	 มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
การสอนของโรงเรยีนในสงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	ดังนี้
	 3.1	 การเผยแพร่ความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	
และเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับอาเซียน	 เพื่อสร้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู	 และ
บุคลากรทางการศึกษา	นักเรียน	นักศึกษา	และ
ประชาชนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอน	ในระดับสูง	(r

XY
=.793)

	 3.2	 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	
นักศึกษา	และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่ประชาคม
อาเซียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอน	ในระดับสูง	(r

XY
=.756)

	 3.3	 การเตรียมความพร ้อมเพื่ อ เป ิด
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อาเซียน	อยู่ในระดับมาก	( =4.20)	การปฏิบัติ
ตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	
นักศึกษา	และประชาชนให้มีทักษะท่ีเหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่ประชาคม 
อาเซียน	อยู่ในระดับมาก	( =3.72)	การปฏิบัต ิ
ตามนโยบายการพัฒนาเยาวชนเพื่ อ เป ็น
ทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	
อยู่ในระดับมาก	( =3.72)	และการปฏิบัติตาม
นโยบายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือ 
ส ่ ง เสริมการหมุน เ วียนของนักศึกษาและ 
ครูอาจารย์ในอาเซียน	อยู่ในระดับปานกลาง	 
( =2.84)	ตามล�าดับ
	 ค่าทางสถิติที่ค้นพบนี้สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	เอกราช	อะมะวัลย์	 (2554)	ที่วิจัยเรื่อง	
“การพฒันาการศึกษาของโรงเรยีนช่างฝีมอืทหาร
ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนใน	พ.ศ.	2558”	ซึ่งพบว่า
ปัจจัยส�าคัญในการเตรียมความพร้อมทางการ
ศึกษาเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
คือ	 ปัจจัยด้านความเข้าใจ	 เพื่อสร ้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
ที่ เกี่ยวข้อง	 ดังนั้นการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 
ของบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนวัด 
ดอนทองจึงอยู ่ในระดับมาก	แต่เมื่อพิจารณา 
การปฏิบัติตามรายด้านพบว่าการปฏิบัติตาม
นโยบายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือ 
ส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซียน	อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น	
เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรทางการศึกษา
มีความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมตนเอง	
ที่จะพัฒนานักเรียนให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	
แต่กระนั้นก็ยังไม่มั่นใจในส่วนของมาตรฐาน
การศึกษา	ท่ีอาจจะยังไม่พร้อมส�าหรับการก้าวสู่ 
ประชาคมอาเซียน	จึงท�าให้ความคิดเห็นเป็น 
ดังผลการศึกษาที่ค้นพบ

	 2.	 เมื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษาถึงประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นผลสืบเนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเพื่อให้สนองตอบต่อการ 
เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา
ในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	ของโรงเรียน 
ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	แล้วพบว่าบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นว่าประสิทธิผลในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา	อยู่ใน 
ระดับมาก	 ซึ่ งการบริหารงานวิชาการตาม
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย	 
(1)	การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู	้ 
(2)	 งานทะเบียนและวัดผล	 (3)	 การบริหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 
(4)	 การส ่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา	 
(5) 	 การส ่ ง เสริมพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา	 (6) 	 การพัฒนา 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้และ	 (7)	การสร้าง 
เครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน	โดยการบรหิารงานวชิาการตามแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธกิารนีบุ้คลากรทางการศึกษา 
มีความคิดเห็นว ่าส ่งผลต่อประสิทธิผลของ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับมากทุกด้าน
	 3.	 ผลจากการอภิปรายข ้อ 	 1 	 และ	 
2	เม่ือผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ
ตามนโยบาย	5	ด้านตามปฏิญญาอาเซียนด้าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 (ปฎิญญา
ชะอ�า-หัวหิน)	กับประสิทธิผลของการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	พบว่า 
มีความสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก	
(r

XY
=.925)	นั่นหมายถึงว่า	ถ้าโรงเรียนมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายการเตรียมความพร้อมด้าน
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การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเข้มแข็ง
มากเท่าใด	ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา 
ก็จะดีขึ้นมากเท่านั้น	และเมื่อพิจารณาในราย 
องค์ประกอบย่อยของความสัมพันธ์จะพบว่า
ตัวแปรที่ศึกษาทั้ง	 2	 ตัว	 จะมีความสัมพันธ์ 
ในระดับสูงเกือบทั้งหมด	ยกเว้นอยู ่	 2	คู ่	 ที่มี 
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง	คือ
	 3.1	 การปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียน
ของนักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียนมีความ
สัมพันธ ์กับประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
การสอน	ในระดับปานกลาง	 (r

XY
=.665)	อาจ

เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
เห็นว่าการหมุนเวยีนของนกัศกึษาและครอูาจารย์
ในอาเซยีน	หน่วยงานทีม่หีน้าทีห่ลกัในการปฏบิติั
ตามนโยบายน้ีควรเป็นกระทรวงศึกษาธิการ	
มากกว่าบุคลากรในโรงเรียน
	 3.2	 การปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนา
เยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู ่
ประชาคมอาเซยีน	มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิล
ในการจัดการเรียนการสอน	ในระดับปานกลาง	 
(r
XY
=.612)	 เน่ืองจากว่าบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรยีนบางส่วนอาจตคีวามค�าว่า	“การพฒันา 
เยาวชน”	 ในความหมายที่กว ้าง	 กล ่าวคือ 
เป็นทั้งเยาวชนในระบบโรงเรียนและเยาวชน 
นอกระบบโรงเรียน	 ซึ่งเมื่อกล่าวถึงเยาวชน 
นอกระบบโรงเรียนแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆ	ที่รับ
ผิดชอบในการด�าเนินงานอยู่แล้ว	เช่น	กระทรวง
แรงงาน	 (กรมแรงงาน	และกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน)	กระทรวงมหาดไทย	(กรมการพัฒนา
ชุมชน	กรมการปกครอง	ฯลฯ)	และหน่วยงาน
ทางด้านความมั่นคงบางหน่วยงานของกระทรวง
กลาโหม	 ท่ีฝึกฝนอาชีพให้กับเยาวชนในชนบท
โดยเฉพาะเยาวชนในพืน้ทีม่คีวามมัง่คงน้อย	ฯลฯ	
ดังนั้นจึงท�าให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายด้านนี้
น้อยเกินไป
	 เมื่อกล ่าวโดยสรุป	 ข ้อค ้นพบในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามนโยบาย	
5	ด้านตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ	 (ปฎิญญาชะอ�า-หัวหิน)	
กับประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 
วัดดอนทอง	สามารถสนับสนุนความคิดเบื้องต้น
ของผู้วิจัยที่ว่าตัวแปรทั้ง	2	ตัวนี้ควรจะมีความ
สัมพันธ์กันในทางบวก	ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้
	 1.	 น�าผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนา 
การบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม 
สู ่ประชาคมอาเซียน	 ของโรงเรียนในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต	1	
	 2.	 น�าผลการศึกษา	 เป็นข้อมูลสาระ
สนเทศในการวางแผนงานการบรหิารงานวชิาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ของ
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราทั้งเขต	1	และเขต	2
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้ง 
ต่อไป
	 1.	 ควรศกึษาความคดิเหน็ต่อการบรหิาร
งานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	
ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา
	 2.	 ควรศึกษาความต้องการของนักเรียน	
ประชาชน	หรือผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน
ทั้ งที่สังกัดในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา	และสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
การมัธยมศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าผู้รับบริการจาก
โรงเรียนต้องการให้โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันหลัก
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ด�าเนินการด้านใดบ้านเพื่อส่งผลให้เยาวชนไทย
สามารถสร้างโอกาสและใช้ประโยชน์จากการที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 
ได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย

Guidelines for the Solution of Human Trafficking Problems 

of Fishing Labor at Sea in Thailand
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บทคัดย่อ

	 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย”	ฉบับนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การค้ามนุษย ์

ในแรงงานประมงทางทะเลของประเทศไทย	ศึกษารูปแบบ	วิธีการ	กรณีศึกษาการค้ามนุษย์ในแรงงาน

ประมงทะเล	ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการการบังคับใช้	 โดยเฉพาะประเด็น 

ด้านกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย	ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหา	 

เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนาการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงาน

ประมงทะเลอย่างย่ังยืนและเป็นรูปธรรม	ส่งผลประเทศไทยด�าเนินการสอดคล้องมาตรฐานข้ันต�่า 

ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์	 (Trafficking	Victims	Protection	Act-TVPA)	และได้รับ 

การจัดอันดับตาม	Trafficking	in	Persons	Report	ที่ดีขึ้นในอนาคต

	 จากการศกึษาพบประเดน็ส�าคญัในการวเิคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ในแรงงาน

ประมงทะเลของประเทศไทย	ได้แก่	บทบัญญัตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	

ทั้งในส่วนกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง

กับแรงงานภาคประมงทะเล	และวิเคราะห์การด�าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ 

ทั้งในส่วนหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการด�าเนินคดี

	 ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ผู้เขียนได้เสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยก�าหนด

ให้การจัดท�าเอกสารที่เก่ียวข้องสามารถด�าเนินการได้โดยหน่วยงานเดียว	หรือเพียงสองหน่วยงาน	 

รวมถึงเอกสารแต่ละส่วนที่จ�าเป็นต้องมีจะต้องข้อมูลที่เช่ือมโยงกัน	ทั้งสัญญาจ้าง	ทะเบียนลูกจ้าง	 

เอกสารการจ่ายค่าจ้าง	หนังสือคนประจ�าเรือ	และน�ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงคุ้มครอง

แรงงานในงานประมงทะเล	พ.ศ.	2557	และอนุสัญญาอนุสัญญาฉบับที่	188	ว่าด้วยการท�างาน 

ในภาคประมง	ค.ศ.	2007	มาเป็นมาตรฐานขั้นต�่าในการคุ้มครองสิทธิให้แก่ลูกเรือ	และควรมีการจัด

ตั้งหน่วยงานกลางในรูปศูนย์อ�านวยการ	มีส่วนราชการที่อยู่ภายในโครงสร้างของศูนย์ฯ	ประกอบไป
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ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลทั้งหมด	ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ	ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

มีอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายด�าเนินการตามความจ�าเป็นเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยับยั้ง	หรือ 

แก้ไขสถานการณ์	รวมทั้งให้มีอ�านาจสืบสวนสอบสวน	และควรมีการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

เพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการให้มคีวามรบัผดิชอบต่อปัญหาให้มากข้ึนและการช่วยดูแล

สอดส่องการด�าเนินการภายในกลุ่มคนอาชีพเดียวกัน

ค�าส�าคัญ	:	การบริหารทรัพยากรมนุษย์,	การเปลี่ยนแปลง

ABSTRACT

	 The	study	titled	“A	Study	and	Guideline	Development	 for	 the	Resolution	of	Human	

Trafficking	of	Fishing	Labor	at	Sea”	was	designed	to	ascertain	 the	situation	of	 the	fishing	 

labor	 trafficking	 in	 the	case	of	Thailand.	Also,	 the	study	attempted	 to	 investigate	 the	 

patterns,	methods,	serious	 instances	of	fishing	 labor	 trafficking	and	 legal	measures	as	 

well	 as	 law	enforcement	 as	 far	as	 the	human	 trafficking	of	 fishing	 labor	at	 sea	was	 

concerned.	Legal	 issues	and	 law	enforcement	were	 focused	simply	because	they	were	 

the	key	 to	 the	success	of	solving	 the	fishing	 labor	 trafficking	problems,	Expectedly	 the	 

findings	derived	 from	 the	study	could	be	used	 for	analytical	purposes	with	a	view	 to	 

developing	 the	guidelines	as	 to	 the	solution	of	 the	 fishing	 labor	 trafficking	problems	 

in	a	sustainable	and	concrete	manner,	This	 implies	 that	Thailand’s	operation	would	be	 

in	 line	with	 the	minimum	standard	of	Trafficking	Victims	Protection-TV	PT	and	 it	would	 

probably	 lead	 to	 the	ranking	upgrading	according	 to	 the	Trafficking	 in	Persons	Report	 

in	the	near	future.	

	 As	a	result	of	 the	study,	 the	researcher	has	discovered	some	important	 issues	that	

could	be	put	in	use	for	the	analysis	of	guidelines	deemed	highly	necessary	for	the	solution	 

of	fishing	labor	trafficking	problems	in	Thailand.	These	issues	include	a	provision	pertaining	 

to	the	solution	of	human	trafficking	problems-	both	internal	laws	relating	to	human	trafficking	 

and	 internal	 laws	relating	to	 labor	 in	 the	on-sea	fishing	sector.	Moreover,	 the	researcher	 

analyzed	the	way	the	agencies	concerned	with	the	human	trafficking	work

	 Apart	from	what	has	been	said,	the	researcher	has	offered	guidelines	for	the	solution	 

of	human	trafficking	problems	with	regard	to	fishing	 labor	at	sea.	That	 is	 to	say,	all	 laws	 

concerned	should	be	developed	or	revised	 in	such	a	way	that	all	documents	concerned	

should	be	prepared	by	a	single	unit	or	by	a	couple	of	units.	Each	section	of	the	documents	

must	be	based	on	reliable,	related	facts	such	as	hire	contracts	the	employee	registration,	 
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the	payroll	documents.	A	 list	of	names	of	persons	 in	charge	of	each	boat.	Moreover,	 

the	standards	stipulated	 in	 the	ministerial	 laws	concerning	the	protection	of	fishing	 labor	 

at	sea	B.E.	2557	and	the	Convention	no.	188	concerning	the	work	in	fishing	sector	should	 

be	used	as	 the	minimum	standard	 for	 the	protection	of	 the	 rights	of	boat	crews.	A	 law	

enforcement	agency	should	be	established	as	a	center	and	functions	as	the	directorate	 

with	an	eye	to	supervising	all	governmental	units	concerned	with	various	kinds	of	marine	

activities;	 the	staff	members	of	 the	center	should	be	authorized	 to	 take	action	 in	 the	 

prevention	and	 the	suppression	as	well	as	 in	 the	 investigative	activities	pertaining	 to	 

the	wrongdoings	about	 the	human	 trafficking	of	 fishing	 labor	at	sea	along	with	other	 

matters	concerned.	Finally,	efforts	should	be	made	 to	create	 the	public	and	private	 

sectors’	 cooperation	 in	 tackling	 the	 human	 trafficking	problems.	 In	 addition,	 the	 

government	 should	 create	 the	 awareness	 of	 the	 problems	 on	 the	 part	 of	 the	 

entrepreneurs	so	 that	 they	could	become	 the	government’s	eyes	and	ears	as	 far	as	 

the	operation	of	the	entrepreneurs’	fishing	businesses	is	concerned.

Keywords :	human	resource	management;	change	of	economic	context

บทน�า
	 ในช่วงตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2557	 เป็นต้นมา	
ประเทศไทยประสบวกิฤตทิีส่�าคญัเกีย่วกบัปัญหา
การประมง	กล่าวคือ	 เมื่อวันที่	 20	มิถุนายน	
2557	กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	
ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์	
(Trafficking	in	Persons-TIP	Report)	ประจ�าป	ี
พ.ศ.	2557	รายงานดังกล่าวเป็นการประเมินผล
การด�าเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	ระหว่าง 
วันที่	 1	 เมษายน	2556	ถึง	31	มีนาคม	2557	
เป็นการประเมินเฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์	
กระทรวงการต ่ างประ เทศสหรั ฐอ เมริ กา 
ได้จัดให้ไทยอยู่ในระดับที่	3	(Tier	3)	หรือระดับ
ต�่าสุดในการจัดล�าดับของรายงานดังกล่าว	
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเห็นว่า	 ประเทศไทย 
ยั งด� า เ นินการไม ่สอดคล ้อง กับมาตรฐาน 

ข้ันต�่าตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย	์
(Trafficking	Victims	Protection	Act-TVPA)	
โดยการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์
ยังมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดของปัญหา 
การคอร์รัปชั่นในทุกระดับยังเป็นอุปสรรคส�าคัญ	
การแก้ไขปัญหาแรงงานบงัคบัและภาวะแรงงาน
ขัดหนี้ของแรงงานต่างชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 
ในภาคส่วนการค้าและประมงยังไม่เพียงพอ	 
โดยไม ่สามารถสืบสวนและด�า เ นินคดีต ่อ 
ผู้กระท�าผิด	ซึ่งรวมถึงเจ้าของเรือและผู้ควบคุม
เรือที่ใช้แรงงานต่างชาติเป็นแรงงานบังคับ	และ
ท�าให้ประเทศไทยถูกปรับลดระดับโดยอัตโนมัติ	
เน่ืองจากไทย	อยู่ในระดับที่	2	 (Tier	2	Watch	
List)	มา	4	ปีแล้ว	 (ต้ังแต่	พ.ศ.	2553)	โดยเมื่อ	
พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2556	ประเทศไทยได้รับ 
การยกเว ้นไม่ถูกลดระดับลง	 แต่ข ้อยกเว ้น 
ในการปรับลดระดับโดยอัตโนมัติตามกฎหมาย	
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TVPA	นั้นสามารถท�าได้ไม่เกิน	2	ครั้งต่อเนื่อง	 
ดังน้ันในรายงาน	 TIP	 Report	 พ.ศ.	 2557	
ประเทศไทยจึงถูกลดระดับลงมาที่ระดับที่ 	 3	 
(Tier	3)	(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.	http://
www.thai	chamber.org/userfiles/file/)	 โดย
อตัโนมัต	ิต่อมาคณะกรรมาธกิารยโุรปด้านประมง
และทะเล	สหภาพยุโรป	(EU)	ได้ให้	“ใบเหลือง”	
เพ่ือแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
เร่ืองการขาดมาตรการที่เพียงพอ	ในการต่อสู ้
กับการประมงท่ีผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	
และไร้การควบคุม	 (Illegal,	Unreported	and	
Unregulated	Fishing	หรือ	 IUU	Fishing)	เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม	 เม่ือ
เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ซึ่งการใช้แรงงาน
ประมงที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นประเด็น
การพิจารณาเรื่องหนึ่งของ	IUU
	 จากข้างต้น	ท�าให้รัฐบาลไทยด�าเนินการ
ขบัเคล่ือนการด�าเนินงานป้องกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์อย่างจริงจัง	 โดยประกาศนโยบาย	
“ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น	 (Zero	
Tolerance)”	 เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 
2557	 และมีการเปล่ียนแปลงนโยบายไปสู  ่
การปฏบิตัจินเกดิผลเป็นรูปธรรม	รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์	จากเดิมในปี	พ.ศ.2557	จ�านวน	1,529.68	
ล้านบาท	เป็น	2,590.31	ล้านบาทในปี	พ.ศ.	2558	 
เพิ่ม ข้ึนร ้อยละ	 69.33	 ซึ่ งแสดงให ้ เ ห็นถึง 
ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ให้หมดไป	 โดยงบประมาณจ�านวน	 508.40	 
ล้านบาท	หรอืร้อยละ	19	ของงบประมาณทัง้หมด	
ได้จัดสรรเพื่อจัดระบบภาคการประมงของไทย 
ให้ดีขึ้น	 เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรม
ประมงและกิจการต่อเนื่องประมงทะเล	 โดย
รัฐบาลได ้ออกมาตรการ	 และกฎระเบียบ	 
เพื่อแก้ไขต้นเหตุของปัญหาการค้ามนุษย์	และ 

ปิดจุดอ่อนของกฎหมาย	 เพื่อเพิ่มบทลงโทษ 
ผู้กระท�าความผิดและก�าหนดมาตรการคุ้มครอง 
ผู้เสียหายให้ดีขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ได้มีการ 
ตรากฎหมายใหม่	เพือ่ไม่ให้มกีารบงัคับใช้แรงงาน
ในเรือประมงและอุตสาหกรรมประมง	 รวมถึง 
ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานเพื่อด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการท�าประมงในทะเล 
โดยเฉพาะ	จนส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการ 
ปรับระดับการด�าเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์มาเป็น	 Tier	2	จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 จากการด�าเนินการดังกล่าว	จึงมีความ
จ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาถงึแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่ผ่านมาของรัฐบาล	ในประเด็นด้านกฎหมาย 
และกระบวนการบังคับใช ้กฎหมาย	 ซึ่ ง ถือ 
เป็นหัวใจหลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหา	ทั้งนี้	
เพื่อให้ความพยายามการด�าเนินการที่ผ่านมา
สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้แรงงานประมงทะเล
ที่ประเทศไทยถูกจับตามองจากนานาประเทศ	 
ถึงแม้ว ่าประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับ 
ในล�าดับที่ดีขึ้น	แต่ถ้าหากวิธีการแก้ไขปัญหา 
ไม ่สามารถแก ้ ไขป ัญหานี้ ได ้อย ่ างยั่ งยืน	
ประเทศไทยก็ย่อมถูกลดระดับความน่าเช่ือถือ
ลงมาได้	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในภาพรวม	และอาจส่งผลให้ถูกตัด
ความช่วยเหลอืทางด้านเศรษฐกิจอืน่ๆ	ได้อกีด้วย
หมายเหตุ
	 ตามเกณฑ์ในกฎหมาย	TVPA	เป็น	4	ระดบั	
ได้แก่	ระดับที่	1	(Tier	1)	คือ	ประเทศที่ด�าเนินการ
สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา	ทั้งด้านการป้องกันและบังคับใช้
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครอง
เหย่ือการค้ามนษุย์,	ระดับที	่2	(Tier	2)	คือ	ประเทศ
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ที่ด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่า
ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาแต่มีความพยายาม
ปรับปรุงแก้ไข	ระดับที่	2	 (Tier	2	Watch	List)	 
ซึ่งต้องจับตามองเป็นพิเศษคล้ายกับ	 Tier	 2	 
โดยมีจ�านวนเหยื่อการค้ามนุษย์เพ่ิมขึ้น	หรือไม่มี 
หลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายาม
ด�าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์	และระดับที	่
3	 (Tier	3)	คือ	ระดับต�่าสุด	หมายถึงประเทศท่ี
ด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา	และไม่มีความพยายาม
แก้ไข	ซึ่งสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาระงับการ
ให้ความช่วยเหลือ	ที่มิใช่ความช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมและการค้าได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1)	 เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การค ้า 
มนุ ษย ์ ใ นแ ร ง ง านประมงทา งทะ เ ลขอ ง
ประเทศไทย
	 2)	 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ	วิธีการ	กรณี
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์ใน
แรงงานประมงทะเลของประเทศไทย
	 3)	 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย
และกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กับการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเล
	 4)	 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องการค้ามนุษย์ 
ในแรงงานประมงทะเล
	 5)	 เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนาการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลอย่าง
ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ระเบียบวิธีวิจัย
	 ระเบียบวิธีวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิ เคราะห ์ข ้อมูลใช ้วิธี วิจัยเชิงคุณภาพ	
(Qualitative	Research)	โดยการวิจัยเอกสาร	

(Documentary	Research)	 โดยศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ	งานวิจัย	 
ตัวบทกฎหมาย	 ต�ารา	 วารสาร	 บทความ 
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมตลอดถึงข้อมูลจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต	ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบ
แรงงานประมงทะเล	สาระส�าคัญของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายภายในและอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ	ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
การบังคับใช้กฎหมาย	
	 กฎหมายที่ท�าการศึกษาและวิเคราะห์ 
ภายใต ้ขอบเขตการวิจัย	 ได ้แก ่ 	 กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ในแรงงานประมงทะเลคือ	พระราชก�าหนดการ
ประมง	พ.ศ.	2558	พระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล	พ.ศ.2558	และพระราชบัญญัติวธิพีจิารณา
การค้ามนษุย์	พ.ศ.	2559	พระราชบญัญตัป้ิองกนั
และปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	และ 
พระราชบัญญัติป ้ อ งกั นและปราบปราม 
การค้ามนุษย์	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2560	รวมทั้ง
ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และกฎหมาย
ระหว ่างประเทศที่ เ ก่ียวข ้องกับการแก ้ ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลคือ	
อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล	ค.ศ.	2006	
และอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์	โดยเฉพาะหญิงและเด็ก	ค.ศ.	2015

ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาวิจัยมีประเ ด็นในการ
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย	ดังนี้	
 1) บทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
กับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
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	 ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาได้มีการแก้ไข
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงาน
ประมงทะเล	ทั้งการออกกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในประมงทะเล	พ.ศ.	2557	ตามความใน 
พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	
พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	 2558	และ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์	พ.ศ.	
2559	นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	
กล่าวคือ
 กฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
กับการค้ามนุษย์
	 ในวันท่ี	26	มกราคม	2560	ได้มีการตรา 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์	 (ฉบับท่ี	3)	พ.ศ.	2560	 เพื่อปรับปรุง
บทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการ 
ป ้องกันและปราบปรามการค ้ามนุษย ์ที่ม ี
ความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	 โดยแก้ไข 
บทนิยามค�าว่า	“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”	
และ	“การบงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิาร”	ให้ชดัเจน
ยิ่งขึ้น	ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการ 
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์	 และก�าหนด
ฐานความผิดซึ่งได้กระท�าต่อเด็กที่มีอายุไม่เกิน 
สิบห้าปีให้ท�างานหรือให้บริการอันอาจเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรง	และมผีลกระทบต่อร่างกาย
หรือจิตใจ	การเจริญเติบโต	หรือพัฒนาการของ
บุคคลน้ัน	รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษ
ให้มีโทษหนักขึ้น	 เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การกระท�าความผิดและสภาพเศรษฐกิจสังคม 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และสอดคล้องกบัอนสุญัญาว่า
ด้วยการค้ามนษุย์	(ASEAN	Convention	against	
Trafficking	in	Persons,	especially	Women	and	
Children:	ACTIP)	อีกด้วย

	 การแก้ไขเพิ่มเติมค�านิยาม	 ส ่งผลให  ้
ค�านิยามของการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
มคีวามชดัเจนและครอบคลมุมากยิง่ข้ึน	กล่าวคือ	
	 “มาตรา	 6	 ผู ้ใดกระท�าการอย่างหนึ่ง 
อย่างใด	ดังต่อไปนี้	
	 (1)	 เป็นธุระจัดหา	 ซื้อ	 ขาย	 จ�าหน่าย	 
พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด	หน่วงเหนี่ยวกักขัง	
จัดให้อยู่อาศัย	หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด	โดยข่มขู	่
ใช ้ก�าลังบังคับ	 ลักพาตัว	 ฉ ้อฉล	 หลอกลวง	 
ใช้อ�านาจโดยมิชอบ	ใช้อ�านาจ	ครอบง�าบุคคล
ด้วยเหตท่ีุอยูใ่นภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย	จติใจ	
การศกึษา	หรอืทางอืน่ใดโดยมชิอบ	ขูเ่ขญ็ว่าจะใช้ 
กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ	หรือโดย 
ให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู ้ปกครอง	 
หรือผู ้ดูแลบุคคลน้ันเพื่อให ้ผู ้ปกครองหรือ 
ผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าวามผิดในการ
แสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล	หรือ		
	 (2)	 เป็นธุระจัดหา	 ซื้อ	 ขาย	 จ�าหน่าย	 
พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด	หน่วงเหนี่ยวกักขัง	 
จัดให้อยู่อาศัย	หรือรับไว้ซึ่งเด็ก	
	 ถ้าการกระท�านั้นได้กระท�าโดยมีความ 
มุง่หมายเพือ่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	
ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์	
	 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตาม 
วรรคหน่ึง	หมายความว่า	การแสวงหาประโยชน์
จาก	การค้าประเวณี	การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุ
หรือสื่อลามก	การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
ในรูปแบบอื่น	การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มี
ฐานะคล้ายทาส	การน�าคนมาขอทาน	การตัด
อวัยวะเพื่อการค้า	การบังคับ	 ใช้แรงงานหรือ
บริการ	หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการ
ขูดรีดบุคคล	ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่
ก็ตาม	
	 การบังคับใช ้แรงงานหรือบริการตาม 
วรรคสอง	หมายความว่า	การข่มขืนใจให้ท�างาน
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หรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด	 
ดังต่อไปนี้	
	 (1)	 ท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต	
ร่างกาย	เสรีภาพ	ชือ่เสยีง	หรอืทรพัย์สินของบุคคล
นั้นเองหรือของผู้อื่น	
	 (2)	 ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ	
	 (3)	 ใช้ก�าลังประทุษร้าย
	 (4)	 ยดึเอกสารส�าคัญประจ�าตวัของบคุคล
นัน้ไว้	หรอืน�าภาระหนีข้องบคุคลนัน้หรอืของผูอ้ืน่	
มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ	
	 (5)	 ท� า ใ ห ้ บุ ค คลนั้ น อ ยู ่ ใ น ภ า ว ะ ท่ี 
ไม่สามารถขัดขืนได้”
	 จากค�านิยามขั้นต้น	จะท�าให้การกระท�า 
ความผิดฐานค้ามนุษย์ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ
ต่อบคุคลอืน่ในลักษณะคล้ายทาส	และการท�าให้ 
บุคคลอื่นอยู ่ในภาวะที่ไม ่สามารถขัดขืนได ้	
โดยการยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคล 
นั้นไว ้ 	 หรือโดยการน�าภาระหนี้ของบุคลนั้น 
หรือของผู ้อื่นมาเป็นส่ิงผูกมัดโดยมิชอบ	 ซึ่ง 
จะเป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ	อีกท้ังยังเป็นการปิดช่องทางในการ 
กระท�าความผิดของนายจ้าง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีการจ้างแรงงานในรูปแบบแรงงานประมง
ทะเลท่ีพบว่ามีลักษณะในการกระท�าเช ่นนี้ 
เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีศึกษา 
ที่ผ่านมา	โดยมักจะเกิดขึ้นกับแรงงานต่างด้าว	 
ที่นายจ ้างหรือไต ้ก ๋ ง เรือมักจะเก็บหนังสือ 
คนประจ�าเรือของลูกเรือไว้	และน�ามาใช้เป็นการ
ข่มขู ่ไม่ให้ลูกเรือหลบหนีหรือขัดขืน	การรวม 
การกระท�าในรปูแบบนีไ้ว้ในการบงัคบัใช้แรงงาน
และมีบทเพิ่มโทษให้แก่ผู้กระท�าความผิด	ย่อม 
จะสามารถท�าให้ผู ้กระท�าผิดไม่สามารถหา 
ช่องว ่างในหลบหลีกกฎหมายและยังได ้รับ 
บทลงโทษท่ีสมแก่การกระท�าความผิดที่ได้ท�า 

ลงไป	ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ได้อีกทางหนึ่ง
	 นอกจากนี้ 	 ในส่วนของการแก้ไขการ 
ด�าเนินคดี 	 ยังได ้มีการตราพระราชบัญญัต ิ
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์	พ.ศ.	2559	ซึ่งเป็นการ
แยกกระบวนการพิจารณาออกมาต่างหากจาก
คดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป	เนือ่งจากคดีค้ามนษุย์
เป็นคดีที่มีความซับซ้อน	และส่งผลกระทบต่อ 
หลายภาคส่วนของประเทศไทย	ท�าให้การน�า 
รูปแบบ	ของการด�าเนินกระบวนวิธีพิจารณาปกติ
ในคดีทั่วไปมาใช้บังคับจึงมีความไม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในสังคม
	 โดยมีการก�าหนดให้คดีที่อยู ่ในวิธีการ
พิจารณาคดีค้ามนุษย์ไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่คดี 
ที่ เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยตรงเท่าน้ัน	 
ยังรวมถึงคดีที่มีข ้อหาความผิดอื่นท่ีมีเนื้อหา 
ข้อเท็จจริงในคดีท่ีเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การกระท�าทีม่ข้ีอหาความผดิตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อีกด้วย	 
จึงนับว่าเป็นการขยายขอบเขตในการพิจารณา
คดีที่มีลักษณะการกระท�าที่เป็นการค้ามนุษย์
ให้มีความกว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น	 
แต่อย่างไรกต็าม	หากมกีารขยายขอบเขตของคดี 
ที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ให้กว ้างขวาง 
มากข้ึนโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	 เพียงพอ 
ต่อการน�ามาช่วยวินิจฉัยคัดกรองคดีที่มีลักษณะ
เป็นการค้ามนุษย์แล้ว	ก็อาจจะน�าไปสู่ปัญหา
การใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความผิดฉบับในบาง
กรณีได้อีกด้วย	โดยเฉพาะในกรณีที่จ�าเลยเป็น
ผู้กระท�าความผิดในฐานหลบหนีเข้าเมือง	แต่
จ�าเลยกลบัถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดเีป็นคดีค้ามนษุย์	
ซึ่งลักษณะการด�าเนินคดีจะมีความแตกต่างกัน	
ท�าให้กระบวนการในการคัดกรองลกัษณะของคดี 
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ที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ทีเ่ก่ียวข้องจงึเป็นอกีกระบวนการทีส่�าคญัอย่างยิง่	
ดังน้ัน	 เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการปฏิบัติและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	จึงควรมีการก�าหนด
นยิามทีช่ดัเจน	หรอืออกเป็นแนวทางการพิจารณา
รวมถึงการจัดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะมีการมีการน�าตัวผู้กระท�าความผิดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
	 นอกจากน้ี	มีการก�าหนดให้	คดีต่อไปนี้
ไม่อยู ่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ค้ามนุษย์ฯ	คือ	คดีท่ีอยู่ในอ�านาจของศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	3	(1)	และคดี
ที่อยู ่ในอ�านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว	
ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ	 ครอบครัว 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	3	(2)	โดยสภาพความ
เป็นจริงแล้ว	 เด็กและเยาวชนมักจะเป็นกลุ ่ม 
เป้าหมายของการตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
ในล�าดับต้นๆ	อีกท้ังการกระท�าอันเป็นการค้า
มนุษย์นั้นก็น่าจะถือได้ว ่าเป็นการละเมิดต่อ
สวัสดิภาพของเด็ก	ตามที่มีการบัญญัติให้ความ
คุ้มครองไว้ใน	มาตรา	10	(4)	ประกอบมาตรา	4	
ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.
2553	 ซึ่งคดีทั้งสองประเภทนี้ถือเป ็นคดีที่มี
ลักษณะพิเศษ	และมีความจ�าเป็นต้องใช้วิธีการ
พิจารณาคดีที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างจาก
การพิจารณาคดีทั่วๆ	ไป	ดังนั้น	จึงสามารถที่จะ
น�ากระบวนการพิจารณาของคดีค้ามนุษย์ไปใช้
กับการพิจารณาคดีเยาวชนด้วย	ซึ่งรูปแบบการ
พิจารณาคดีใช้การไต่สวนซึ่งท�าให้เกิดความ
รวดเร็ว	อีกทั้งยังได้มีการก�าหนดกระบวนวิธีการ
พจิารณาคดใีห้สะดวกต่อการสบืพยาน	จนกระทัง่

ถึงการอ่านค�าพิพากษาท่ีสามารถกระท�าลับหลัง
จ�าเลยได้	ข้อดีต่างๆ	 เหล่านี้	นอกจากจะท�าให้
การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	ยังช่วยลด 
ความกดดันให้แก่พยานกับผู ้เสียหายไม่ต้อง
เผชิญหน้ากับจ�าเลย	และเปิดโอกาสให้ศาล
สามารถใช้ดุลยพินิจอันจะเป็นคุณต่อผู้เสียหาย	
จึงควรถูกน�าไปใช้ในทุกศาลที่มีการพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์	 เพื่อให้การพิจารณาคดีการค้ามนุษย์
เป็นไปในรูปแบบและได้ผลที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างเดียวกัน
	 จุดเด่นท่ีส�าคัญประการหน่ึงของพระราช-
บญัญตัวิธิพีจิารณาคดค้ีามนุษย์ฯ	คอื	การก�าหนด
ให้น�าวิธีการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนมาใช้
บังคับกับการด�าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย	์
ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบในการพิจารณา
คดีของศาลยุติธรรมไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง	 ซึ่ง 
การพิจารณาคดีในระบบไต่สวนของประเทศไทย
ในปัจจุบัน	ใช้ในการพิจารณาคดีในศาลปกครอง
เท่านั้น	 โดยเหตุผลในการเปลี่ยนรูปแบบของ 
การด�าเนินคดีของศาลในลักษณะดังกล ่าว	 
เนื่องมาจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์ในการ 
ให้อ�านาจแก่ศาลในการค้นหาข้อเท็จจริงในคดี 
ค้ามนษุย์	เพือ่ให้เกดิความกระจ่างแก่คดีมากกว่า
ที่จะก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของโจทก์และจ�าเลย
ในการน�าสืบแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนเช่น 
อย่างรูปแบบการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม
ทั่วไป	แต่ทั้งนี้ยังได้มีการบัญญัติเปิดช่องให้
สามารถน�า	กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง	หรือ
กฎหมายวิธี	พิจารณาคดีอาญา	รวมถึงกฎหมาย
ว่าด้วยการจดัต้ังศาลแขวงและวธิพีจิารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับด้วย	โดยก�าหนด
ให้สามารถน�ามาใช้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้และเฉพาะ 
ในกรณีที่ ไม ่มีบทบัญญัติหรือข ้อบังคับของ
ประธานศาลฎกีามาปรบัใช้กบัคดโีดยตรงเท่านัน้	
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ซึ่งการก�าหนดให้สามารถน�ารูปแบบของการ
พิจารณาคดท่ีีแตกต่างกนัสองระบบมาใช้รวมกนั 
เช่นน้ี	 อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 
อันเน่ืองมาจากระบบการพิจารณาที่แตกต่าง
กันได้เช่นเดียวกัน	การท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็น
อ�านาจของประธานศาลฎกีาในการออกข้อบงัคบั
เพ่ือน�ามาใช้ในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์นั้น 
ก็เป็นการยืดหยุ่นต่อการอุดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายที่เพียงพอแล้ว	ดังนั้น
จึงไม่มีความจ�าเป็นที่กฎหมายจะต้องบัญญัติ 
เปิดช่องให้น�ากฎหมายวิธีพิจารณาคดีอื่นมาใช้ 
บังคับแก่กรณีอีก	ทั้งนี้	เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน	
รวมถึงความลักล่ัน	ย้อนแย้งอันอาจเกิดขึ้นจาก 
การบงัคบัใช้กฎหมาย	ดงักล่าว	(เชษฐ	รัชดาพรรณาธกุิล	 
และกฤษฎา	แสงเจริญทรัพย์,	2559)

กฎหมายภายในประเทศที่ เ ก่ียวข ้องกับ
แรงงานภาคประมงทะเล
	 ในส ่วนการปรับปรุ งแก ้ ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงานประมงทะเล	 
ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหา 
การค้ามนษุย์ในภาคประมง	รฐับาลได้มุง่เน้นเรือ่ง 
ของการเพิ่มระบบตรวจสอบทั้งตั้งแต่เรือจอด 
ที่ท่า	จนเรือกลับมาเข้าท่าเรือ	ระบบการติดตาม
เรือขณะท่ีเรือออกท�าการประมง	รวมถึงการตรา
กฎกระทรวงคุ ้มครองแรงงานในประมงทะเล	
พ.ศ.	2557	เพ่ือให้การจัดการกับแรงงานในภาค
ประมง	ซึ่งมีลักษณะการท�างานที่แตกต่างจาก 
แรงงานในกิจการอื่นๆ	 ได้รับความคุ ้มครอง 
เทียบเท่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ	
	 จากการบังคับใช้ของพระราชก�าหนดการ
ประมง	พ.ศ.	2558	แม้จะไม่ได้เป็นกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงาน
โดยตรง	แต่ได้ช่วยให้กระบวนการตรวจเรอืประมง

และโรงงานแปรรปูสตัว์น�า้	รวมทัง้สถานประกอบ
การท่ีเก่ียวข้องเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน	 
เนื่องจากกฎหมายมุ ่งประสงค์ให้เรือประมง 
ทุกล�าเข้ามาอยู ่ในระบบ	 ซึ่งจะท�าให้ภาครัฐ
สามารถใช้มาตรการการควบคุม	เฝ้าระวัง	สืบค้น	
และตรวจสอบไว้อย่างเข้มงวดตัง้แต่ในเรอืประมง	
จนถึงท่าเทียบเรือ	อีกทั้ง	กฎหมายยังก�าหนด 
ให้เรอืประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่กว่า	30	ตันกรอส	
ต้องติดต้ังระบบติดตามต�าแหน่งเรอื	โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก�าหนดพิกัดผ่านดาวเทียมทุกล�า	
และต้องผ่านการตรวจจากศูนย์ควบคุมการแจ้ง 
เรือเข้า-ออก	ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา 
การท�าประมงผิดกฎหมาย	ท�าให้ประเทศไทย 
มีกลไกควบคุมดูแลเรือประมงที่เข้มงวดมากข้ึน 
กว่าเดิม	และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
ติดตามเรือประมงทุกล�าได ้ตลอดเวลาและ
สามารถด�าเนินใดๆ	ที่เกี่ยวได้ทันท่วงที	พระราช- 
ก�าหนดฉบับนี้ยังท�าให้เรือที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและเรือที่ไม่พบร่องรอยจ�านวนกว่า 
แปดพนัล�าถกูถอนใบอนุญาตการท�าประมง	ท�าให้
เรือดังกล่าวไม่สามารถท�าการประมงต่อไปได	้ 
ซึ่งถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่เรือประมง 
เหล ่า น้ีจะหลบเลี่ยงการถูกตรวจสอบจาก 
เจ ้าหน ้าที่และการใช ้แรงงานที่ ไม ่ถูกต ้อง 
ตามกฎหมายบนเรือ
	 นอกจากนี้ 	 ยังได ้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
เกีย่วกบัคนประจ�าเรอื	ต้องมหีนงัสอืคนประจ�าเรอื
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 
ในกรณีที่คนประจ�าเรือไม่มีสัญชาติไทย	ต้อง 
ได ้รับอนุญาตให ้อยู ่ ในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว ่าด ้วยคนเข ้าเมือง	 และต ้องรับ 
ใบอนุญาตให้ท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ท�างานของคนต่างด้าว	 จะท�าให้เจ ้าหน้าที่ 
ตามกฎหมายฉบับน้ีมีอ�านาจในการตรวจสอบ
ไปถึงการท�างานของแรงงานในเรือประมงว่า
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มีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไร	 ซ่ึง
จะเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์บนเรือประมง 
อีกทางหนึ่ง
	 ส ่วนการจัดการด ้านแรงงานนั้น	 กฎ
กระทรวงคุ ้มครองแรงงานในประมงทะเล	
พ.ศ.	 2557	 ได้ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขความ 
ไม่สอดคล้องและการขาดมาตรฐานในการจดัการ
กบัแรงงานประมง	โดยในปัจจบัุนองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ	ได้จัดท�าอนุสัญญาฉบับที่	188	
ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง	ค.ศ.	2007	
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	
2560	โดยกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในประมง
ทะเลได้มีการเพิ่มระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ให้ได้มาตรฐานทดัเทียมกับอนสัุญญาฉบับที	่188	 
มีเพียงบางประเด็นที่ขาดอยู ่	 แต่ก็นับได้ว่ามี
การยกระดับการคุ้มครองที่มากขึ้น	นอกจากนี้ 
ในกฎกระทรวงฯ	ยังมุ่งเน้นในเรื่องการค�านวณ
และการจ่ายค่าจ้างซึ่งถือเป็นปัญหาหลักอีกหนึ่ง
ปัญหาทีแ่รงงานภาคประมงถูกละเมิดสิทธ	ิรวมถงึ
การคุม้ครองลกูเรอืทีต้่องตกค้างอยูใ่นต่างประเทศ	
ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กบัรฐับาลไทย
ที่ต้องด�าเนินการไปรับตัวลูกเรือกลับประเทศ
	 การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเพื่อให ้
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน
แรงงานประมงทะเลที่สะสมมานานและมีความ
ซับซ้อน	ทั้งการเพิ่มเติมวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
ให้เป็นการเฉพาะ	กับเพิม่มาตรการในการจดัการ
แรงงานประมงให้ได้มาตรฐานสากล	รวมถึงการ
เพ่ิมระบบตรวจสอบเรอืประมง	จากการศกึษาวิจยั
เช่ือได้ว่าการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
จะท�าให ้การด�า เนินการกับการค ้ามนุษย ์ 
ในแรงงานประมงทะเลมีประสิทธิภาพมาก 
ยิง่ขึน้	แต่อย่างไรก็ตาม	กฎเกณฑ์ทีถ่กูก�าหนดขึน้
จะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม	ถ้าหาก

หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�าหนดได้	
 2) การด�าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์
	 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อ
ให้ท�าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเล	ทั้งหน่วยงาน 
ที่ท�าหน ้าที่ ในการบังคับใช ้กฎหมาย	 และ 
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในกระบวนพิจารณาคด	ี 
ซึง่หน่วยงานทัง้สองส่วนนีจ้ะท�าหน้าทีใ่นการปรบั 
ใช้กฎหมายให้เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	ซึ่ง
หากแม้กฎหมายทีม่กีารก�าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์
อักษรมีบทบัญญัติที่ดีมาก	แต่ไม่สามารถน�ามา 
ปรับใช้ได้	 หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
บังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ	ก็ย่อมท�าให้
กระบวนการในการพยายามแก้ไขปัญหานั้น 
ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
 หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมาย
	 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการ
ประมงผิดกฎหมาย	 (ศปมผ. ) 	 ซึ่ งน� า โดย 
กองทัพเรือ 	 ถูกจัดตั้ งขึ้นโดยค�าสั่ งหัวหน ้า 
คณะรักษาความสงบแห ่งชาติที่ 	 10/2558	 
กลายเป็นหน่วยงานหลักที่ท�างานด้านการแก้ไข
ปัญหาทีเ่กีย่วข้องการท�าประมง	รวมไปถงึปัญหา
การค้ามนุษย์ในภาคแรงงานประมง	 โดยเป็น 
การท�างานแบบบูรณาการร ่วมกันระหว ่าง 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมง
หลายหน ่วยงาน	 มีภาร กิจในการติดตาม 
ตรวจสอบ	และขจัดการท�าประมงผิดกฎหมาย	
แรงงานบังคับ	การใช้แรงงานเด็ก	รวมถึงการค้า
มนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง	มีแผนยุทธศาสตร์
ทีด่�าเนนิตามแนวทางของแผนปฏบิตักิารต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในภาคประมง	ศปมผ.	มีอ�านาจ
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หน้าท่ีในการตรวจตราทัง้บนบก	ชายฝ่ัง	ในท่าเรอื	
และบนเรือประมง	ในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ 
ที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากหลากหลาย 
หน่วยงานร ่วมกัน	 มีการจัดตั้งศูนย ์ควบคุม 
การแจ้งเรือเข้าออกใน	22	จังหวัดชายฝั่ง	 เพื่อ 
บันทึกและติดตามการเคล่ือนย้ายของเรือประมง
และลูกเรือ
	 การท�างานในรูปแบบการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	มีความ
ส�าคัญย่ิงในกระบวนการติดตามตรวจสอบ	 
ผู้ปฏิบัติงานประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากหลาย
หน่วยงานซ่ึงแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างกัน	 
กองทัพเรือ เป ็นฝ ่ ายจัดหาทรัพยากรและ 
เครื่องมือในการปฏิบัติการ	กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานรับผิดชอบการตรวจสัญญาการ
จ้างงานและรายชื่อลูกเรือ	กรมการจัดหางาน 
ตรวจเอกสารด ้านการจดทะเบียนแรงงาน	 
กรมเจ้าท่าและกรมประมงตรวจหนงัสอืคนประจ�า
เรือและใบอนุญาตประกอบการประมง	ในการ
ร่วมมือตรวจสอบนี้ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งการประกัน
สวัสดิภาพของแรงงานประมง	และเพื่อสร้าง 
หลักประกันว่าจะไม่มีการใช้แรงงานเด็ก	หรือ
แรงงานบังคับ	บนเรือไทยและบนชายฝั ่งของ
ประเทศไทย
	 การจดัตัง้ศูนย์ควบคมุการแจ้งเรอืเข้าออก
ของ	ศปมผ.	ท�าให้สามารถตรวจบันทึกข้อมูลเรือ
ประมงไทยไว้ได้มากกว่าร้อยละ	90	และส่งผล 
ให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตของเรือประมง 
ที่กระผิดกฎหมายไปกว่าหมื่นล�า	ซึ่งการบังคับ 
ให้เรือประมงต้องรายงานการเข้าออกกับศูนย์
ควบคุมฯ	นับเป็นการติดตามการเคลื่อนย้าย 
ของเรือประมงท่ีมีประสิทธิภาพ	 ถือเป็นการ 
ป้องปรามและเครื่องมือหนึ่งในการบังคับใช้
กฎหมายได้เป็นอย่างดี	 ประกอบกับการจัด
ระเบียบโดยใช้ระบบตรวจสอบ	VMS	และการ

ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกที่เข้มงวด	โดยเรือ 
ที่มีลูกเรือที่ขาดเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง
จะถูกห้ามไม่ให้ออกทะเล	และช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบเรือประมงทั้งหมดได้ตลอดเวลา	เมื่อ
พบการกระท�าความผิดใดๆ	 ที่ เกี่ยวข ้องกับ 
การค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย	 เจ้าหน้าที่ของ	ศปมผ.	สามารถ
ด�าเนินการจับกุมได้ทันที	
	 นอกเหนือจากการตรวจการเข้าออกของ
เรือประมงโดยศูนย์ควบคุมฯ	แล้ว	 เรือประมง 
ที่ ออกท�าการประมงในทะเลยั งได ้ รับการ 
ตรวจสอบจากทีมสหวิชาชีพของ	ศปมผ.	ซึ่งรวม
ถึงเรือประมงไทยที่ออกไปท�าประมงนอกน่านน�้า	
เมื่อกลับเข้าสู ่น ่านน�้าไทยก็จะถูกตรวจสอบ 
เช่นกัน	 จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทีม 
สหวิชาชีพ	พบการกระท�าความผิดกฎหมาย	 
อาทิ	 การไม่มีใบอนุญาตท�าการประมง	หรือ
ใบอนุญาตหมดอายุ	 การไม่ท�าการบันทึกการ
ประมง	การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	ไม่มี
ใบอนุญาตท�างาน	ไม่มีสัญญาจ้างงาน	เป็นต้น	
ซึ่งการกระท�าความผิดเหล่านี้	 ได้ถูกเจ้าหน้าท่ี 
น�ากลับมาด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด	
ส่วนเรอืประมงนอกน่านน�า้ท่ีไม่กลบัมารายงานตวั
ต่อศูนย์ควบคุมฯ	ภายในวันที่	30	มกราคม	2559	
จะถูกปรับเป็นเงินจ�านวนสองล้านบาท
	 ศปมผ.	 ได ้มีการจัดทีมสหวิชาชีพอีก	 
25	ทีม	ท�าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการ
แปรรูปสัตว์น�้า	แต่ละทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี	
10	คน	ได้แก่	 เจ้าหน้าที่จากองทัพเรือ	ต�ารวจ	
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์	พนักงานตรวจแรงงาน	 เจ้าหน้าที่ตรวจ
โรงงาน	 เจ้าหน้าที่ตรวจสวัสดิการสังคม	และ 
เจ ้าหน้าท่ีตรวจการประมง	 การตรวจสถาน
ประกอบการมีวัตถุประสงค์เพื่อกวดขันให้แต่ละ
แห่งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งกฎหมาย
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การประมง	กฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน	
ซ่ึงครอบคลุมถึงสภาพการจ้างงาน	การห้าม
การบังคับใช้แรงงาน	และอาชีวอนามัย	 รวม
ถึงกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก	
	 นอกจากนี้	ศปมผ.	ยังได้ร่วมมือกับหน่วย
อ่ืนๆ	อาทิ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กลุ่มองค์กร
เอกชนต่างๆ	เพ่ือน�าไปสูก่ารจบักมุและด�าเนินคดี
กบัผูก้ระท�าความผดิท่ีเกีย่วข้องกบัการขบวนการ
ค้ามนุษย์ในกิจการแรงงานประมง
	 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	การประสบ
ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ	ศปมผ.	 เกิด
จากรูปแบบของหน่วยงาน	ที่เป็นการท�างาน 
ร่วมกันกับทุกภาคส่วน	โดยอาศัยกลไกในการ 
สั่งการจากนายกรัฐมนตรีที่ เป ็นหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วน	และก�ากับการบริหารงานโดย
กองทัพเรือ	 ทุกหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องเข ้ามา 
มีบทบาทตามอ�านาจหน้าท่ีของตนเอง	และ
ท�างานเดินไปพร้อมๆ	กัน	จึงท�าให้การบริหาร
จัดการโดยการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน
ในคราวเดียวกันสามารถด�าเนินการได้ง่ายขึ้น	 
ซึ่งการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความ 
ซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่จาก
หลากหลายหน่วยงาน	ต้องอาศัยความร่วม
มือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้น	 เมื่อมี 
ทุกหน่วยงานมาท�างานร่วมกันและมีสายการ
บังคับบัญชาสั่งการที่สั้นจึงท�าให้การแก้ปัญหา
ท�าได้ง่ายขึ้น	
	 แต่ข้อจ�ากัดของ	ศปมผ.	คือ	การที่	ศปมผ.	
เป็นเพียงหน่วยเฉพาะกิจพิเศษที่ถูกตั้งมาเพื่อให้
ท�างานแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและท�าในระยะ
สั้นเท่านั้น	เมื่อทางรัฐบาลเห็นว่า	การด�าเนินการ
กับการท�าประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพ 
มากขึน้	หลงัจากทีม่กีารวางกรอบปฏบัิตใิห้ชัดเจน

ขึน้	หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบสามารถด�าเนนิการ
ต่อได้เอง	ภารกิจของ	ศปมผ.	ก็จะถูกส่งมอบคืน 
ให ้กับหน ่วยงานหลักที่ รับผิดชอบในส ่วนที่
เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของตนเช่นเดิม	
 หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการด�าเนินคดี
	 จากนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลที่เน้นการ
เพิ่มความเข้มงวดในการด�าเนินคดีและบังคับ
ใช้กฎหมาย	ปรับเปลี่ยนมาใช้แนวทางบังคับ 
ใช้กฎหมายรูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองน�าการ
ปราบปราม	 โดยการมุ่งเน้นการจัดการปัญหา 
การค้ามนุษย์ที่ต้นตอ	จับกุมตัวการใหญ่	 เพื่อ
ท�าลายวงจรการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปแทน 
การจับกุมแค่ผู ้กระท�าความผิดปลายน�้า	 ซึ่ง 
การที่จะสามารถด�าเนินการได้อย่างประสบ 
ความส�าเร็จจะต ้องมีการประสานงานและ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านยุติธรรม 
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น	 ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน	การมีหน่วยงานที่ช�านาญ
การพิเศษมาด�าเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ	รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการในการด�าเนินคดีให้ส้ัน
กระชับและมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้สามารถน�าตัว 
ผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว
	 โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมที่ส�าคัญขึ้น	 เพื่อให้ 
การด� า เนิ นค ้ ามนุษย ์ มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพขึ้ น	 
2	หน่วยงาน	 คือ	แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต  ้
ศาลอาญา	และสามารถรับผิดชอบคดีที่มีปัญหา
ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหาย
และพยานจากจ�าเลยท่ีมีอิทธิพล	กับส�านักงาน
คดีค้ามนุษย์ภายในส�านักงานอัยการสูงสุด	 
ซึ่งนับต้ังแต่การจัดตั้งส�านักคดีค้ามนุษย์	ท�าให้
มีการด�าเนินการที่รวดเร็วมากข้ึน	 เนื่องจาก	
ส�านักงานจะรับผิดชอบเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับ
คดค้ีามนษุย์เท่านัน้ท�าให้การด�าเนนิการเป็นไปได้
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อย่างรวดเรว็	พนกังานอยัการจะมคีวามเชีย่วชาญ
เฉพาะด้านท�าให้การด�าเนินคดีมีความรัดกุม 
มากยิ่งขึ้น	
	 ส่วนการด�าเนนิการของแผนกคดค้ีามนษุย์
ของศาลอาญา	จากการเปรียบเทียบระยะเวลา
พิจารณาคดีในศาลชั้นต้น	จากเดิมใช้ระยะเวลา
การด�าเนินการไต่สวนและพิพากษาเสร็จสิ้น 
ในเวลามากกว่าหนึ่งป ี 	 แต่หลังจากที่มีการ
ปรบัปรงุกระบวนการพจิารณา	ได้รบัค�าพพิากษา
ภายในหกเดือน	ซึ่งรัฐบาลคาดหมายว่าเกือบทุก
คดีจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี	
	 การปรับปรุงการสืบสวนสอบสวนและ
ด�าเนินคดีเป็นหน่ึงในการด�าเนินงานที่รัฐบาล
พยายามปรับปรุงเพื่อให้ได ้มาตรฐานสากล	
เนื่องจากที่ผ ่านมาประสบปัญหาคดีค่ังค ้าง 
อยู ่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นจ�านวนมาก	
การด�าเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า	ท�าให้
บางกรณีอาจน�าไปสู ่การเสียความยุติธรรม 
ในคดีไป	ซึ่งนอกจากความพยายามในการตรา
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้แยกออก
จากการพจิารณาคดอีาญาทัว่ๆ	ไปแล้ว	การจดัตัง้ 
หน่วยงานช�านาญพิเศษข้ึนในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมก็ส่งผลให้การจัดการกับคดี
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด	
	 จากการศึกษาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าผล
การด�าเนินป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ทั้งในส่วนของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องมีความก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้น	
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
พิจารณาคดีค้ามนุษย์	แต่อย่างไรก็ตาม	การที่
จะสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาค
ประมงทะเลให้เป็นรูปธรรมจะต้องอาศัยกลไก 

กฎหมายในการป ้ องกันและปราบปราม 
การกระท�าความผดิท่ีเข้มงวด	ประกอบกบัจะต้อง
มีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล 
การค้ามนษุย์ในภาคประมงทัง้บนบกและในทะเล
ที่มีประสิทธิภาพ	

ข้อเสนอแนะ
 1) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 	 หลังจากที่มีการตราพระราชก�าหนด 
การประมง	พ.ศ.	2558	และกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล	พ.ศ.	2557	ท�าให้การ
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น	และท�าให้แรงงานประเภทนี้ต้องเข้ามา
อยู่ในระบบ	เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบ
จ�านวนแรงงานและสิทธิต่างๆ	 ได้	 ซึ่งน�าไปสู ่ 
การป้องกันและปราบปรามการกระท�าอนัเป็นการ
ค้ามนุษย์	 ซึ่งมีผลสืบเน่ืองมาจากการละเมิด
แรงงาน
	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับที่	188	ว่าด้วยการท�างานในภาค
ประมง	ค.ศ.	2007	ถึงแม้การออกกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล	พ.ศ.	2557	
จะท�าให้การคุ้มครองสิทธิมีมาตรฐานมากย่ิงข้ึน	
แต่ยังมีบางประเด็นที่ไม่ได้ก�าหนดให้ครอบคลุม
ถงึ	อาทิ	การตรวจสขุภาพ	การประกนัสขุภาพและ
อบุตัเิหตใุห้แก่ลกูเรือ	การให้สตัยาบนัอนสุญัญาฯ	
นอกจากจะเป็นการเพิ่มมาตรฐานของกฎหมาย
ให ้ทัดเทียมกับกฎหมายะระหว ่างประเทศ	 
ยังเป็นการแสดงถึงความตั้งใจของประเทศไทย 
ในการต ้องการแก ้ไขป ัญหาการค ้ามนุษย  ์
ต่อสายตาของนานาชาติอีกด้วย	
	 นอกจากนี้ 	 ประเด็นท่ีส�าคัญที่สุดของ 
การใช้แรงงานประมงที่น�าไปสู ่ปัญหาการค้า
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มนุษย์คือ	สภาพการจ้างที่มีลักษณะแตกต่าง 
ไปจากการใช้แรงงานในรูปแบบอื่น	และการ 
ไม่มีเอกสารในการท�างาน	ซึ่งตามกฎกระทรวง 
มีการก�าหนดให้ท�าสัญญาจ้างเอาไว้ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบ	และจัดท�าทะเบียน 
การจ้าง	 โดยต้องส่งส�าเนาทะเบียนลูกจ้างให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบ
วันนับแต่วันเริ่มจ้าง	ลูกจ้างเข้าท�างาน	ถ้าหาก
จะการเก็บข้อมูลตรวจสอบเป็นไปอย่างครบถ้วน	
ควรก�าหนดให้นายจ้างจะต้องส่งส�าเนาสัญญา
จ้างพร้อมทั้งทะเบียนลูกจ้างให้แก่อธิบดีหรือ 
ผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายด้วย	การท�าเช่นนี้จะท�าให้
ภาครัฐสามารถมีข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่	ตั้งแต่การเริ่มจ้างงาน	
	 ส่วนมาตรการที่ เกิดขึ้นตาม	พระราช-
ก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558	ท�าให้เรือประมง
ทุกล�าเข้ามาอยู่ในระบบ	มีการติดตามตรวจสอบ 
ได ้ทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่ขณะก่อนเรือออกจาก 
ท่า	เรือออกท�าการประมง	และขณะกลับเข้าท่า	 
ซ่ึงเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมจะต้องจัดท�าหนังสือ
คนประจ�าเรือ	และมีให้เจ้าหน้าที่ตรวจ	ซึ่งการ
จัดท�าเอกสารเหล่านี้ที่ผ่านพบปัญหาการปลอม
แปลงเอกสาร	หรือการจัดท�าไม่ถูกต้อง	อีกท้ัง 
มีการเชื่อมโยงถึงกฎหมายหลายฉบับ	อาจมีผล
ท�าให้เกิดการลักลั่นระหว่างกฎหมายแต่ละฉบับ	
ประกอบกับหน่วยงานที่ด�าเนินการเรื่องนี้มีหลาย
หน่วยงาน	
	 ดงันัน้	หากมกีารตรากฎหมายเป็นพระราช-
บัญญัติเฉพาะเก่ียวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน
ในภาคประมงย่อมจะมีผลใช้บังคับที่ดีกว่า	และ
ก�าหนดให้การจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด�าเนินการได้โดยหน่วยงานเดียว	หรือเพียงสอง
หน่วยงาน	รวมถึงเอกสารแต่ละส่วนที่จ�าเป็น
ต้องมีจะต้องข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน	ทั้ง	สัญญาจ้าง	
ทะเบียนลูกจ้าง	เอกสารการจ่ายค่าจ้าง	หนังสือ

คนประจ�าเรือ	 และน�ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล	พ.ศ.	 2557	และอนุสัญญาอนุสัญญา 
ฉบับที่	 188	ว่าด้วยการท�างานในภาคประมง	 
ค.ศ.	2007	มาเป็นมาตรฐานขัน้ต�า่ในการคุม้ครอง
สิทธิให้แก่ลูกเรือ	การด�าเนินการเช่นนี้ย่อมจะ
สามารถช่วยป้องปราบการเกิดขึ้นของปัญหา 
การค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลให้เกิดขึ้น 
ได้ยาก	 เนื่องจากภาครัฐจะสามารถตรวจสอบ 
การด�าเนินการของนายจ้างหรือเจ ้าของเรือ 
ได้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจ้าง	จนถงึการออกไปท�างาน
กับเรือประมง
	 ส่วนการด�าเนินวิธีพิจารณากับคดีการค้า
มนุษย์	ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้า
มนุษย์	พ.ศ.	2559	ควรจะมีการแก้ไขให้สามารถ
น�าไปใช้พิจารณาคดีการค้ามนุษย์ในทุกๆ	ศาล
ด้วย	ซึ่งรูปแบบการพิจารณาคดีใช้การไต่สวน 
ซึ่งท�าให้เกิดความรวดเร็ว	 อีกทั้งยังได้มีการ
ก�าหนดกระบวนวิธีการพิจารณาคดีให้สะดวก 
ต่อการสบืพยาน	จนกระท่ังถงึการอ่านค�าพพิากษา 
ที่สามารถกระท�าลับหลังจ�าเลยได้	 ข้อดีต่างๆ	 
เหล่านี	้นอกจากจะท�าให้การพจิารณาเป็นไปด้วย 
ความรวดเร็ว	 ยังช ่วยลดความกดดันให้แก  ่
พยานกับผู้เสียหายไม่ต้องเผชิญหน้ากับจ�าเลย	
และเปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจ 
อันจะเป็นคุณต่อผู้เสียหาย	เพื่อให้การพิจารณา
คดีการค้ามนุษย์เป็นไปในรูปแบบและได้ผล 
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเดียวกัน	ซึ่งจะเห็นได้ว่า
หลกัจากมกีารปรบัปรงุแก้ไขกระบวนพจิารณาคดี 
การค้ามนุษย์นี้ 	 ท�าให้ประเทศไทยสามารถ 
จัดการคดีค้ามนุษย์ให้มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน	 
และท�าให้ผู้กระท�าผิดถูกด�าเนินคดีโดยไม่ล่าช้า 
ดังที่ผ่านๆ	มา		
	 แต่อย่างไรก็ตาม	หากแม้กฎหมายท่ีมี 
การก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีบทบัญญัติ
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ที่ดีมาก	แต่ไม่สามารถน�ามาปรับใช้ได้	หรือ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่มีประสิทธภิาพ	กย่็อมท�าให้กระบวนการในการ
พยายามแก้ไขปัญหานั้นไม่สามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
	 2)	 ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ในการด�าเนนิการของหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการ
บังคับใช้กฎหมาย
	 ปัจจุบันการด�าเนินการต่อการแก้ปัญหา
ที่ เกี่ยวกับกิจการประมงมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
อย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา	ส่วนหนึ่งมีผล
มาจากการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้น	ซึ่งเมื่อ 
การด�าเนินการเป ็นไปด ้วยความเรียบร ้อย 
ศูนย์บัญชาแก้ไขปัญหาการท�าประมงท่ีผิด
กฎหมาย	(ศปมผ.)	จะเลิกด�าเนินการและส่งต่อ 
ทรัพยากร	และการปฏิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องคืน 
ให ้แก ่หน ่วยงานท่ีมีหน ้า ที่ รับผิดชอบ	 คือ	 
กรมประมง	 แต่จากการศึกษาข้างต้นจะท�า 
ให ้ เห็นได ้ว ่า 	 ป ัญหาการค ้ามนุษย ์ในการ 
ใช ้แรงงานมีความซับซ ้อนมาก	 ต ้องอาศัย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ	หน่วยงานเข้ามา
บูรณาการร่วมกัน	ดังนั้นวิธีการพัฒนาแนวทาง
การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์	หากอ�านาจหน้าที่ 
ในการด�าเนินการอยู่ในหลายๆ	หน่วยงาน	จึงควร
มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในรูปศูนย์อ�านวยการ	
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางด�าเนินการในเรื่องนี้
	 โดยหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น	ควรก�าหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 เพ่ือการ 
สัง่การเป็นไปโดยอาศยัอ�านาจของนายกรฐัมนตรี
ทีเ่ป็นหัวหน้าทุกส่วนราชการอยูแ่ล้ว	ส่วนราชการ
ที่อยู่ภายในโครงสร้างของศูนย์ฯ	ควรจะประกอบ
ไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเล
ทั้งหมด	อาทิ	กองทัพเรือ	กรมเจ้าท่า	กรมประมง	
ต�ารวจน�้า	กรมศุลกากร	และหน่วยงานข้างเคียง 
ทีมี่ส่วนเก่ียวข้อง	เช่น	กระทรวงแรงงาน	กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
เป็นต้น	โดยให้มีอ�านาจในการจัดการหรือแก้ไข
ปัญหา	ผ่านการบูรณาการขีดความสามารถ
ของหน่วยงานทางทะเลเข้าด้วยกันเพื่อป้องกัน	 
ปราบปราม	หรือแก้ไขปัญหา	 เหตุการณ์	หรือ 
การกระท�าผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผล 
กระทบต่อกิจกรรมทางทะเล	 เมื่อปรากฏว่า 
ภาวะปกตนิัน้เกนิขดีความสามารถของหน่วยงาน
ทางทะเล	หรือไม่มีหน่วยงานของรัฐใดรับผิดชอบ	
หรือต้องมีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน
	 นอกจากนี้ 	 จะต ้องมีการก�าหนดให ้ 
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ	ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอ�านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ เ ก่ียวข ้องกับกิจกรรม 
ทางทะเล	 รวมถึง 	 อ�านาจด�า เนินการตาม 
ความจ�าเป็นเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยับยั้ง	
หรอืแก้ไขสถานการณ์	รวมทัง้ให้มอี�านาจสบืสวน
สอบสวน	และในกรณทีีพ่นกังานเจ้าหน้าทีท่�าการ
สอบสวน	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจและ
หน้าทีเ่ช่นเดียวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ทั้งนี้ 	 ให้มี
อ�านาจกระท�าการเท่าที่จ�าเป็น	ดังต่อไปนี้
	 1.	 สัง่ให้ยานพาหนะหยุด	รวมทัง้ใช้ก�าลัง
บังคับเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้ยานพาหนะนั้นหยุด
	 2.	 ขึ้นไปบนยานพาหนะนั้น	 เพื่อตรวจ
สอบเอกสารเกีย่วกบัยานพาหนะนัน้	และเอกสาร
คนประจ�ายานพาหนะนั้น
	 3.	 ค ้นยานพาหนะ	 และคนประจ�า 
ยานพาหนะที่ต้องสงสัยน้ัน	ให้รื้อหรือขนส่ิงของ 
ในเรือหรือยานพาหนะใดๆ	 เพื่อการค้น	 โดย 
ไม่ต้องมีหมายค้น	 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
ยานพาหนะ	 หรือคนประจ�ายานพาหนะนั้น 
ได้กระท�าผิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล
	 4.	 ควบคุมผู้ต้องสงสัย	ตลอดจนควบคุม
ยานพาหนะ	และสิ่งของที่จะใช้หรือได้ใช้ในการ 
กระท�าความผิด	 หรือได ้มาจากการกระท�า 
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ความผิด	ถ้าการตรวจค้นยานพาหนะหรือการ
สืบสวนสอบสวนเบื้องต้นมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
จะมีหรือได้มีการกระท�าความผิด	 ห้ามมิให้
ควบคุมยานพาหนะ	ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือ
บุคคลในยานพาหนะไว้เกินความจ�าเป็นตาม
พฤติการณ์แห่งคดี
	 5.	 ให้พ่วงยานพาหนะ	หรือให้ท�าการอื่น
เพื่อให้ยานพาหนะนั้น	ไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การ
ตรวจค้น	การสอบสวน	หรือการด�าเนินคดี
	 6.		 ไล่ตามยานพาหนะใดๆ	ที่กระท�า
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิด
ตามกฎหมายของประเทศไทยในเขตทางทะเล	 
รวมท้ังไล่ตามจับกุมผู้ต้องสงสัยที่หนีขึ้นฝั ่งได้ 
ตามความจ�าเป็น
		 7.	 ควบคุมตัวผู้ต้องหาว่ากระท�าความ
ผิดไว้ได้ไม่เกิน	48	ชั่วโมง	นับแต่น�าตัวผู้ต้องหา
มาถึงฝั ่ง	 และมิให้นับเวลาเดินทางตามปกต ิ
ที่น�าตัวผู ้ต ้องหามาถึงฝ ั ่งเป ็นเวลาควบคุม 
ผู ้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ทั้งนี้	 เมื่อการ
สอบสวนเสร็จแล้ว	ให้ท�าความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง
หรอืไม่ฟ้อง	ส่งไปยงัพนกังานอยัการตามทีอ่ยัการ
สูงสุดก�าหนด
	 การก�าหนดเช่นนี้จะท�าให้	ไม่ว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะพบการกระท�าความผิดที่ใด	ก็จะ
มีอ�านาจในการด�าเนินการให้สามารถน�าตัว 
ผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีได้
	 ในการบงัคบัใช้กฎหมายเรือ่งการค้ามนษุย์	
การบูรณาการเพียงแต่หน่วยงานภาครัฐอาจจะ
ไม่เพียงพอ	จึงควรมีการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมประมง
และสมาคมผู้ประกอบการในกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับการท�าประมง	 เพื่อสร้างความตระหนักรู  ้
ให้แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว 

ให ้ มีความรับผิดชอบต ่อป ัญหาให ้มากข้ึน	 
รวมไปถึงการอาศัยมาตรการบังคับระหว่าง 
ผู้ประกอบการกันเอง	 เพื่อให้เกิดการช่วยดูแล 
สอดส่องการด�าเนินการภายในกลุ ่มคนอาชีพ
เดียวกัน	ทั้งนี้	จะท�าให้เป็นการเสริมการท�างาน
ของหน่วยงานภาครัฐอีกทางหนึ่ง
	 นอกจากนี้ 	 จะต้องมีการแก้ไขปัญหา 
เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน	ทั้งการก�าหนด
โทษทีร่นุแรงกว่าผูก้ระท�าความผิดท่ีเป็นประชาชน	
รวมถงึการน�ามาตรการทางวนิยัและทางปกครอง
มาใช ้ประกอบด้วย	 ซึ่งขณะนี้ ได ้ มีการออก	
“ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยมาตรการ
ทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้
เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์	พ.ศ.2558”	อย่างไร
ก็ตาม	จะต้องมีการตรวจสอบการด�าเนินการ 
ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบฯ	 
ฉบับนี้อย่างต่อเนื่องด้วย	
	 การแก ้ ไขป ัญหาการค ้ าม นุษย ์ ท่ี มี 
ความซับซ้อน	และสะสมในประเทศไทยมาเป็น
เวลานาน	จะสามารถแก้ไขให้หมดไปก็ต้อง
อาศัยการจัดการที่เป็นระบบ	ทั้งกฎหมายและ 
หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย	 รวมไปถึงการ 
ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการ	การที่กฎหมายและการด�าเนินการ 
ของ เจ ้ าหน ้ าที่ จ ะสามารถท� า ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพน้ัน	จะต้องสามารถปิดช่องโหว่ของ
กฎหมายและการด�าเนินการให้ได้ทุกจุด	 เพื่อ 
มิให้ผู ้กระท�าความผิดน�าไปแสวงหาประโยชน์ 
ในการค้ามนุษย์	 ซึ่งเป็นการกระท�าที่ท�าลาย
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 ละเมิดกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน	 และท�าลายภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยอีกด้วย
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การศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

A Study of Indivisible Self Model of Adolescent in School Under

Bangkok Metropolitan Administration School

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนและศึกษาองค์รวม 

แห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นที่ก�าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 	 2	 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ซึ่งได้มาโดยการสุ ่มแบบหลายขั้นตอน	 

(Multi-Stage	random	sampling)	จ�านวน	919	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบวัด 

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.93	สถิติ 

ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	คอื	ค่าเฉลีย่	( )	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน	(Confirmatory	Factor	Analysis)

	 ผลการวจิยัพบว่า	การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัของโมเดลการวดัองค์รวมแห่งตนของวยัรุน่

ในโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร	มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์	(X2=96.26,	df=78,	p=0.11,	

GFI=0.99,	AGFI	=0.98,	CFI=1.00,	RMSEA=0.01,	SRMR=0.01)	โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานอยู่ระหว่าง	0.77-0.98	ทุกองค์ประกอบมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	และมีค่าความเช่ือ

มั่นเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง	0.59-0.96	แสดงว่า	โมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนที่สร้างขึ้นสามารถน�ามา

อธิบายการมีองค์รวมแห่งตนได้	โดยเรียงล�าดับค่าน�้าหนักองค์ประกอบได้ดังนี้	ตัวตนการจัดการปัญหา	

ตัวตนทางสังคมและตัวตนที่สร้างสรรค์	(มีค่าเท่ากัน)	ตัวตนการให้ความส�าคัญ	และตัวตนทางกายภาพ	

ตามล�าดบั	ในด้านการมอีงค์รวมแห่งตน	พบว่า	วัยรุน่ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครมอีงค์รวมแห่งตน

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	( )	เท่ากับ	3.67	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	เท่ากับ	

0.54

ศุภจิรา	นาคโต,	ครรชิต	แสนอุบล,	นิธิพัฒน์	เมฆขจร,	เรืองเดช	ศิริกิจ

Suphajira	Nakto,	Kanchit	Saenubol,	Nitipat	Mekkhachorn,	Ruangdech	Sirikit
สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

e-mail:	esc.suphajira@gmail.com

ค�าส�าคัญ	:	องค์รวมแห่งตน	



95
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ABSTRACT

	 This	 research	aimed	 to	study	 the	 factors	of	 indivisible	self	model	and	 indivisible	 

self	of	adolescents	 in	School	Under	Bangkok	Metropolitan	Administration.	The	group	 

of	 sample,	 selected	by	multi-stage	 random	sampling,	was	919	adolescents	of	M.2	 

in	School	Under	Bangkok	Metropolitan	Administration.	The	 instrument	 for	collecting	data	 

was	 the	 indivisible	self	 inventory	 for	adolescents	studying	 in	School	Under	Bangkok	 

Metropolitan	Administration	and	was	confirmed	with	0.93	 reliability.	The	statistics	used	 

for	analyzing	the	data,	were	mean,	standard	deviation,	and	confirmatory	factor	analysis.

	 The	research	was	found	that	 the	model	of	 indivisible	self	of	adolescents	 in	School	 

Under	Bangkok	Metropolitan	Administration	was	 fit	 to	 the	empirical	data	 (X2=96.26,	 

df=78,	p=0.11,	GFI=0.99,	AGFI=0.98,	CFI=1.00,	RMSEA	=0.01,	SRMR=0.01)	with	 the	

standardized	 loading	 factor	values	of	0.77-0.98	at	0.01	statistical	significance	and	with	 

the	construct	 reliability	of	0.59-0.96.	 It	was	proved	 that	 this	model	could	explain	 the	 

indivisible	self	 through	 the	standardized	 loading	 factor	values	 respectively	as	 follows:	 

Coping	Self,	Social	Self,	Creative	Self	 (these	3	selves	were	equal),	Essential	Self,	and	 

Physical	Self.	 It	was	 found	that	 the	adolescents	 in	Bangkok	Metropolitan	Administration	 

School	had	the	total	 indivisible	self	with	high	level	 including	the	mean	( )	of	3.67	and	the	

standard	deviation	(S.D.)	of	0.54.

Keywords	:	Indivisible	Self

บทน�า

	 การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน	 เน ้นที่ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	เพื่อให้

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข	สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	ที่ต้องการให  ้

คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ	เน้น

การพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร	มุ่งการดูแล

สุขภาพเชิงป้องกัน	นอกจากน้ีแผนการศึกษา

แห่งชาติ	ฉบับปรับปรุง	 (พ.ศ.	2552-2559)	ได้

น�าปรัชญาและกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้เป็นแนวทางให้คนไทยถือปฏิบัติโดยยึด 

ทางสายกลางอยูบ่นพ้ืนฐานของความสมดลุพอดี	 

รู ้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล	มีความรอบรู ้

เท่าทันโลก	 เพื่อมุ ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย	เป็นการบูรณา

การแบบองค์รวม	โดยค�านึงถึงการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่องตลอดชีวิต	มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย ์

ที่สมบูรณ์	 ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	สติปัญญา	 

ความรู้และคุณธรรม	มีจริยธรรม	และวัฒนธรรม

ในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข	(คัมภีร์	ธิราวิทย์.	2555:	2)

	 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาหรือ	 OECD	 ได ้ เสนอดัชน ี



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

96

ความอยู ่ดีมีสุข	 (Well-Being	 Indicators)	 

เป ็นเกณฑ์การพัฒนาที่ ให ้ความส�าคัญกับ 

ตัวชี้วัดอื่นนอกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจและ 

ความม่ังคั่ง	 ซึ่งส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 

แห่งชาติ	 (สปรส.)	ส�านักงานกองทุนสร้างเสริม 

สุขภาพ	(สสส.)	และกระทรวงสาธารณสุข	ได้จัด

ท�าดัชนีตัวช้ีวัดความสุขระดับชาติ	โดยพิจารณา

เป็น	3	มิติ	ได้แก่	สถานะสุขภาพของคน	ทั้งด้าน

ร่างกาย	จิต	และปัญญา	(ภมรพรรณ	์ยุระยาตร์.	

2554:	3)	ซึ่งเน้นว่ามนุษย์ทุกคนประกอบด้วย

ร่างกาย	จิตใจ	และจิตวิญญาณ	ที่แยกจากกัน 

ไม่ได้	 ท้ัง	3	ส่วนน้ีต้องเก่ียวพันซึ่งกันและกัน	

แนวคิดในเรื่องความอยู่ดีมีสุขหรือความผาสุก

ในชีวิต	 (Wellness)	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการ 

ด�ารงชีวิตของมนุษย์	 เป็นส่ิงที่ทุกคนปรารถนา	 

ซึ่งไมเยอร์และสวีเน	 (JANE	E.	Myers	 and	

Thomas	J.	Sweeney.	2008:	482-493)	ได้เสนอ

กงล้อแห่งความผาสุก	(The	Wheel	of	Wellness)

เพ่ือเป็นรปูแบบในการดแูลสขุภาพแบบ	องค์รวม	

โดยได้ศึกษาถึงการพัฒนาตัวตนที่ไม่แบ่งแยก

หรือองค์รวมแห่งตน	(Indivisible	Self)	ทีส่ามารถ

น�าไปใช้ในการให้ค�าปรึกษาทางจิตวิทยาด้วย

โมเดลที่เรียกว่า	“The	Indivisible	Self	Model”	 

โดย เป ้ าหมายขององค ์ ร วมแห ่ งตน 	 คื อ	 

การเปล่ียนแปลงเชิงบวกในลักษณะของการ

เพิ่มพูนขึ้น	และเป็นไปตามความสามารถของ

บุคคลในด้านต่างๆ	ของชีวิต	 รูปแบบของการ

ดูแลสุขภาพตามแนวคิดนี้สามารถพัฒนาได้โดย

การให้ค�าปรึกษาทางจิตวิทยา	ซึ่งใช้เป็นกรอบใน

การเสริมสร้างสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	ซึ่งประกอบ

ด้วย	5	องค์ประกอบ	คือ	1)	ตัวตนการให้ความ

ส�าคัญ	 (Essential	Self)	2)	ตัวตนการจัดการ

ปัญหา	(Coping	Self)	3)	ตวัตนทางสงัคม	(Social	

Self)	4)	 ตัวตนที่สร้างสรรค์	 (Creative	Self)	 

และ	5)	ตัวตนทางกายภาพ	 (Physical	Self)	 

ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย	17	องค์ประกอบ	ดังแสดง

ในภาพประกอบ

ภาพประกอบองค์รวมแห่งตน	

(The	Indivisible	Self	Model)

ที่มา:	Myers,	J.	E.,	&	Sweeney,	T.	J.	2008.

	 เนือ่งจากสภาพการณ์ของเดก็และเยาวชน

ในสงัคมไทยปัจจบุนัทีม่คีวามซบัซ้อนและมปัีจจยั

เสี่ยงคุกคามมาโดยตลอด	ท�าให้เด็กและเยาวชน

ไม่สามารถมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	

สงัคม	และปัญญาทีเ่หมาะสมอย่างเตม็ศกัยภาพ	

จึงส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน	สังคม	และประเทศ

ชาติ	และเด็กในวัยที่เสี่ยงต่อการประสบปัญหา

สังคมคือช่วงวัยรุ ่น	 โดยเฉพาะวัยรุ ่นตอนต้น	

(Early	Adolescence)	(ดวงกมล	เวชบรรยงรัตน์.	

2549:	35-37)	ซึง่เป็นช่วงทีก่�าลงัศึกษาในระดับชัน้ 

มัธยมศึกษาตอนต้น	 จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ในทกุด้าน	ถ้าการด�าเนนิชวีติในช่วงนีผ่้านไปอย่าง

ราบรื่น	ก็มักจะเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดี	
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	 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยต้องการศึกษา

องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนในบริบทของ

สังคมไทย	และศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่น 

ที่ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 2	

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ซึ่งส่วนใหญ่ย้าย

ถิ่นฐานมากับผู ้ปกครองจากจังหวัดต่างๆ	 ใน

ประเทศไทย	จงึมคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม	

ประกอบกบัวยัรุน่ส่วนใหญ่ขาดการดแูลอย่างใกล้

ชิดจากผู้ปกครองจึงท�าให้ขาดทักษะด้านต่างๆ	

ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีพัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมบูรณ์	ซึ่งองค์รวมแห่งตน	 (Indivisible	

Self) 	 มีความครอบคลุมมิ ติการเสริมสร ้าง 

วัยรุ่นในทุกด้าน	จึงเป็นแนวคิดส�าคัญที่สามารถ

น�าไปพัฒนาวัยรุ ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและ 

มีประสิทธิภาพ	 อันจะเป ็นหนทางหนึ่งที่จะ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ	 เพื่อ

ท�าให้วัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	

เป็นบุคคลที่สามารถด�าเนินชีวิตด้วยความเป็น

ตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์	ส่งผลให้เยาวชน

ซึง่จะเป็นอนาคตของชาต	ิได้เสรมิสร้างความอยูด่ ี

มีสุขในชีวิตของตนเองให้เป็นคนที่มีศักยภาพ 

ในการเรียน	การท�างาน	และการด�าเนินชีวิต 

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เ พ่ื อ ศึ ก ษ า อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่น

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน 

ของวยัรุน่มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์

	 2.	 องค์รวมแห่งตนของของวัยรุ ่นใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	อยู่ในระดับมาก

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 การศึกษาองค ์ประกอบขององค ์รวม 

แห่งตน	และศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่น 

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ผู ้วิจัยได้ 

ด�าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

โดยได ้ศึกษาแนวคิดของไมเยอร ์และสวีเน	 

(Myers	 and	Sweeney.	 2008:	 47-59)	ที่มี

แนวทางขององค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน	 

5	องค์ประกอบ	และมีองค์ประกอบย่อย	17	

องค์ประกอบ	คือ	1)	 ตัวตนการให้ความส�าคัญ	

(Essential	Self)	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	

ได้แก่	 จิตวิญญาณ	(Spirituality)	อัตลักษณ  ์

ทางเพศ	 (Gender	 Identity)	 อัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม	 (Cultural	 Identity)	และการดูแล

ตนเอง	(Self-Care)	2)	ตัวตนการจัดการปัญหา	

(Coping	Self)	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	 

ได้แก่	ความเช่ือบนพื้นฐานความจริง	 (Realistic	

Bel ie f ) 	 การจัดการความเครียด	 (Stress	

Management)	การให้คณุค่าตนเอง	(Self-Worth)	

และการมีงานอดิเรก	 (Leisure)	3)	ตัวตนทาง 

สงัคม	(Social	Self)	ประกอบด้วย	2	องค์ประกอบ	

ได้แก่	มิตรภาพ	 (Friendship)	และความรัก	 

(Love)	4)	 ตัวตนท่ีสร้างสรรค์	 (Creative	Self)	

ประกอบด้วย	 5	 องค ์ประกอบ	 คือ	 การคิด	

(Thinking)	อารมณ์	 (Emotions)	การควบคุม	

(Controls)	อารมณ์ขนัเชิงบวก	(Positive	Humor)	
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และงาน	(Work)	5)	ตวัตนทางกายภาพ	(Physical	

Self)	 ประกอบด้วย	 2	 องค์ประกอบ	 ได้แก	่

โภชนาการ	(Nutrition)	และการออกก�าลังกาย	

(Exercise)	

การด�าเนินการวิจัย

	 ประชากร	 เป็นวัยรุ ่นที่ก�าลังศึกษาอยู ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	108	โรงเรียน	จ�านวน	

11,834	คน	(ส�านักการศึกษา.	2559:	ออนไลน์)

	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการสุ ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน	 (Multi-Stage	Random	Sampling)	 

โดยขั้นตอนที่	1	ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	

(Cluster	Random	Sampling)	จาก	6	กลุ่มเขต	

ตามการแบ่งเขตการปกครอง	(ส�านักการศึกษา.	

2559:	ออนไลน์)	 ข้ันตอนที่	 2	ก�าหนดจ�านวน

โรงเรียนตามสัดส่วน	(Proportional	Allocation)	

ของจ�านวนโรงเ รียนในกลุ ่มเขตต ่อจ�านวน 

โรงเรียนท้ังหมด	โดยผู้วิจัยก�าหนดโรงเรียนที่จะ

ด�าเนินการเก็บข้อมูลจ�านวน	10	โรงเรียน	ขั้นตอน 

ที่ 	 3	 ใช ้การสุ ่มตัวอย่างอย่างง ่าย	 (Simple	 

Random	 Sampling)	 โดยวิธีการจับสลาก	

(Lottery)	 เลือกชื่อโรงเรียนในแต่ละกลุ่มเขต 

แบบใส่คืน	ขั้นตอนที่	4	 เมื่อได้รายช่ือโรงเรียน 

ทัง้	10	โรงเรยีน	ผูวิ้จยัท�าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

โดยเลอืกห้องเรยีนจ�านวน	2	ห้องเรยีน	จากจ�านวน

ห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ของ 

แต่ละโรงเรียน	ได้ท้ังหมด	20	ห้องเรียน	นักเรียน

กลุม่ตวัอย่าง	940	คน	โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

ขั้นต�่าต ่อจ�านวนตัวแปรสังเกตได ้ในโมเดล 

ควรมีสัดส่วนอยู่ที่	10-20:	1	(Schumacker;	&	

Lomax.	1996:	20)

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบวัด 

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	ที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ประกอบกับ

การส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม	

(Group	 Interview)	กับวัยรุ่น	และการสนทนา

กลุ่ม	(Focus	Group)	กับผู้ปกครอง	ผู้ปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน

วัยรุ ่น	 ครู ผู ้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น	 

แล้วสังเคราะห์ข้อมูลจัดท�าเป็นชุดแบบวัดซึ่ง 

เป็นแบบมาตรประมาณค่า	 (Rating	Scale)	 

5	ระดับของ	ลิเคิร์ท	(Likert)	ผ่านการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	Validity)	 

จากผู ้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	การตรวจสอบความ

เชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยน�าไปทดลองใช้กับ

กลุ ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	ที่มี

คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ ่มตัวอย่าง	และ 

น�ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ์

ของครอนบาค	 (A lpha 	 Coe f fic ien t 	 o f	 

Craonbach)	ผลการตรวจสอบคุณภาพของ

แบบวัดด้านความเช่ือมั่น	พบว่าแบบวัดองค์รวม

แห่งตนทั้งฉบับมีความเชื่อม่ันในระดับสูง	มีค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ	 .93	และแบบวัดแต่ละตอน

มีความเชื่อมั่นในระดับสูงเช่นเดียวกัน	 โดยม ี

ค่าสัมประสิทธิ์ 	 .93	 จากนั้นท�าการวิเคราะห์ 

หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อจากทั้งหมด	110	ข้อ	 

คัดเหลือ	63	ข้อเป็นชุดแบบวัดองค์รวมแห่งตน

ของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฉบับจริง

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 เก็บข้อมูลวิจัยกับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	2	จากโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง

จ�านวน	10	โรงเรียน	(20	ห้องเรียน)	ได้ชุดแบบวัด

ทั้งสิ้น	จ�านวน	919	ชุด
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผลการวิจัย 

	 การศึกษาองค์ประกอบขององค์รวมแห่ง

ตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ด ้วยการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน	

(Confirmatory	Factor	Analysis)	ผู้วิจัยได้น�า

องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน	ซึ่งมีตัวแปร 

ชี้วัด	จ�านวน	17	ตัว	มาท�าการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 เพื่อน�ามาใช้เป็นสถิติ 

พ้ืนฐานส�าหรับการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบ 

เชิงยืนยัน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ขององค์รวม

แห่งตน	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง	

0.21-0.64	โดยทุกตัวแปรชี้วัดมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	โดยงาน

อดิเรก	(LEIS)	กับงาน	(WORK)	มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ	0.64	ส่วนการดูแลตนเอง	

(SEFC)	กับการออกก�าลังกาย	 (EXER)	มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่าสุดเท่ากับ	0.21	การ

ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยนืยนั	ผูว้จิยัได้ท�าการตรวจสอบ	

เมทริกซ์เอกลักษณ์	(Identity	Matrix)	โดยใช้สถิติ

ทดสอบของ	บาร์ทเลท	(Bartlett’s	Test)	และ 

หาค่าความเพียงพอของกลุ ่มการเลือกกลุ ่ม

ตัวอย่างโดยรวม	 (Measure	 of	 Sampling	

Adequacy:	MSA)	และค่าพิสัยความพอเพียง

ของการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง	(MSA)	พบว่า	เมทรกิซ์

สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้องค์รวมแห่งตนไม่เป็น 

เมทริกซ ์ เอกลักษณ์	 ซึ่ งมีความสัมพันธ ์กัน 

เพยีงพอท่ีจะสามารถน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ

ต่อไปได้	(Bartlett’s	Test:	X2=8478.69	df=136	

p=.00)	 เมื่อพิจารณารายตัวแปรชี้วัด	พบว่า	 

ค่าความพอเพียงของการเลือกกลุ ่มตัวอย่าง 

โดยรวม	 (MSA)	 เท่ากับ	 0.95	 และค่าพิสัย 

ความพอเพียงของการเลือกกลุ ่มตัวอย ่าง 

โดยภาพรวม	 (MSA)	มีค่าเท่ากับ	0.93-0.97	 

แสดงว่า	ตัวแปรชี้วัดองค์รวมแห่งตนท่ีน�ามา

ศึกษานั้นมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะน�ามา

ใช้ในการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัต่อไปได้

	 การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับสอง	ผู้วิจัยได้น�าองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

มาท�าการทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์	ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

อนัดบัสอง	(Second	Order)	พบว่า	โมเดลการวดั 

องค์รวมแห่งตนไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์	 ผู ้ วิจัยจึงด�าเนินการปรับโมเดล

ใหม่	ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์ระหว่าง

ความคลาดเคลื่อนขององค์ประกอบ	จนข้อมูล 

มีความความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ 

โม เดลการวั ดองค ์ ร วมแห ่ งตนกับข ้ อมู ล 

เชิ งประจักษ ์ ในดัชนีกลุ ่มสัมบู รณ ์ 	 พบว ่า	 

ค่าไค-สแควร์	( )	เท่ากับ	92.96,	df=78,	p=11,	 

ค่า	GFI=0.99,	ค่า	AGFI=0.98,	ค่า	RMSEA= 

0.01,	 ค ่า	 SRMR=0.01	 ส ่วนในดัชนีกลุ ่ม 

เปรียบเทียบ	พบว่า	ค่า	CFI=1.00	เมื่อพิจารณา

ตามเกณฑ์ความสอดคล้อง	พบว่า	ค่าไค-สแควร์ 

ไม ่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 	 และดัชนีอื่นๆ	 ยังชี้ 

ให้เหน็ว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	ซึ่งหมายความว่าโมเดล

ที่สร้างขึ้นสามารถน�ามาอธิบายโมเดลการวัด

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	มี	5	องค์ประกอบ	ประกอบด้วย	 

ตัวตนการให้ความส�าคัญ	ตัวตนการจดัการปัญหา	

ตัวตนทางสังคม	ตัวตนที่สร้างสรรค์	และตัวตน

ทางกายภาพ

	 การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับสองของโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตน	 
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มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง	

0.77-0.98	โดยทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี ้

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยตัวตน 

การให้ความส�าคัญมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ	0.98	มีความแปรผัน 

ร่วมกบัองค์รวมแห่งตนอยู่ในระดบัสูง	(ร้อยละ	96)	 

รองลงมาคือ 	 ตั วตนทางสั งคมและตัวตน 

ที่สร้างสรรค	์มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากันเท่ากับ	 0.94	มีความแปรผันร ่วมกับ 

องค์รวมแห่งตนอยู่ในระดับสูง	 (ร้อยละ	 89)	 

ส่วนตัวตนการให้ความส�าคัญและตัวตนทาง

กายภาพมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ	0.89	และ	0.77	มีความแปรผันร่วมกับ 

องค์รวมแห่งตนอยูใ่นระดบัสงู	(ร้อยละ	78	และ	59)	 

และสามารถพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบและ

ตัวแปรชี้วัดได้ดังนี้	

	 องค์ประกอบตัวตนการให้ความส�าคัญ

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง	

0.54-0.73	 โดย	อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีค่า 

น�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั	0.73	

มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการให้ความส�าคัญ

อยู่ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	54)	รองลงมาคือ	

จิตวิญญาณและอัตลักษณ์ทางเพศ	มีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ	0.64	และ	0.61	มี

ความแปรผนัร่วมกบัตัวตนการให้ความส�าคญัอยู่

ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	42	และ	37)	ส่วนการ

ดูแลตนเอง	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

ต�่าสุดเท่ากับ	0.54	มีความแปรผันร่วมกับตัวตน

การให้ความส�าคัญอยู่ในระดับต�่า	(ร้อยละ	30)

	 องค์ประกอบตัวตนการจัดการปัญหา 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง	

0.61-0.81	 โดยการให้คุณค่าตนเองมีค่าน�้า

หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ	0.81	 

มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการจัดการปัญหา 

อยู่ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	65)	รองลงมาคือ	

งานอดิเรก	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 

เท่ากับ	0.79	มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการ

จัดการปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	62)	 

ส่วนความเชื่อบนพื้นฐานของความจริงและ 

การจดัการความเครยีดมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

มาตรฐานต�่าสุดเท่ากันเท่ากับ	 0.61	มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนการจัดการปัญหาอยู ่ใน

ระดับปานกลาง	(ร้อยละ	38)	องค์ประกอบตัวตน

ทางสังคมมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

อยู่ระหว่าง	0.77-0.79	โดยความรักมีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ	0.79	มีความ

แปรผันร ่วมกับตัวตนทางสังคมอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง	(ร้อยละ	62)	ส่วนมติรภาพมค่ีาน�า้หนกั 

องค์ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท ่ากับ	 0.77	 

มคีวามแปรผนัร่วมกบัตวัตนทางสงัคมอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง	 (ร้อยละ	 60)	 องค์ประกอบตัวตน 

ที่สร้างสรรค์มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

อยู่ระหว่าง	0.70-0.82	โดยการคิดมีค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ	0.82	มีความแปรผัน

ร ่ วมกับตัวตนท่ีสร ้างสรรค ์อยู ่ ในระดับสู ง	 

(ร้อยละ	68)	รองลงมาคือ	งาน	การควบคุม	และ

อารมณ์	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ	0.80	0.78	0.71	มีความแปรผันร่วมกับ 

ตัวตนที่สร ้ างสรรค ์อยู ่ ในระดับปานกลาง	 

(ร้อยละ	63	60	51)	และอารมณ์ขันเชิงบวกมีค่า 

น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ	 

0.70	มีความแปรผันร่วมกับตัวตนที่สร้างสรรค์

อยู่ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	49)	องค์ประกอบ

ตัวตนทางกายภาพมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานอยู่ระหว่าง	0.74-0.77	โดยโภชนาการ 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ	 0.77	 



101
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มีความแปรผันร่วมกับตัวตนทางกายภาพอยู่ใน

ระดับสูงปานกลาง	 (ร้อยละ	59)	และการออก

ก�าลังกาย	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

ต�่าสุดเท่ากับ	0.74	มีความแปรผันร่วมกับตัวตน

ทางกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	54)

	 ในด้านการศึกษาองค์รวมแห่งตนของ 

วัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	พบว่า	 

วัย รุ ่ น ในโรง เ รียนสั งกัดกรุ ง เทพมหานคร 

มีองค์รวมแห่งตนอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	( )	

เท่ากับ	3.67	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

เท่ากับ	0.54	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	ด้าน

ตัวตนการให้ความส�าคัญ	มีค่าเฉลี่ย	( )	เท่ากับ	

3.86	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	เท่ากบั	0.52	

รองลงมาคือ	ด้านตัวตนทางสังคม	มีค่าเฉลี่ย	 

( )	เท่ากับ	3.74	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

เท่ากับ	0.66	ด้านตัวตนที่สร้างสรรค์	มีค่าเฉลี่ย	 

( )	เท่ากับ	3.63	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

เท่ากับ	0.63	ด้านตัวตนการจัดการปัญหา	มี 

ค่าเฉล่ีย	( )	เท่ากบั	3.59	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	เท่ากับ	0.59	และด้านตัวตนทางกายภาพ	 

มค่ีาเฉลีย่	( )	เท่ากับ	3.55	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	 

(S.D.)	เท่ากับ	0.78	ตามล�าดับ	

อภิปรายผล

	 การวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์รวม 

แห่งตนของวยัรุน่ในโรงเรยีนสงักัดกรงุเทพมหานคร	 

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของโมเดลองค์รวมแห่งตน	 โดยทดสอบความ

กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสอง	(Second	

Order)	พบว่า	โมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนไม่มี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ผู ้วิจัย

จึงด�าเนินการปรับโมเดลใหม่	ด้วยการลากเส้น

ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของ 

องค์ประกอบ	จนโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตน 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	สามารถ

ตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของโมเดล

การวัดองค์รวมแห่งตนได้	ดังนี้

	 1.	 ผลการวิ เ ค ราะห ์ อ งค ์ประกอบ 

เชิ งยืนยันอันดับสองขององค ์ รวมแห ่งตน	 

ค่าไค-สแควร์	( )	มีค่าเท่ากับ	92.96	ค่า	df	มีค่า 

เท่ากับ	78	ค่านัยส�าคัญทางสถิติ	(p)	มีค่าเท่ากับ	

.11	จะเห็นได้ว่าค่าไค-สแควร์	( )	ไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว ่า	 

ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับโมเดล

การวัดที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืน	(GFI)	มีค่าเท่ากับ	0.99	ค่าดัชนี

วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	 

มีค่าเท่ากับ	0.98	และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง

เปรียบเทียบ	(CFI)	มีค่าเท่ากับ	1.00	ยิ่งค่าดัชน ี

วัดระดับความกลมกลืน	(GFI)	ค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	 และ 

ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบเทียบ	 (CFI)	 

มค่ีาเข้าใกล้หนึง่	แสดงว่า	โมเดลมีความสอดคล้อง 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 สอดคล้องกับพูลพงศ์	 

สุขสว่าง	 (2556:	15-16)	ที่ได้กล่าวไว้ว่า	ค่า 

ไค-สแควร์	 (Chi-Square)	มีค่าต�่ามาก	ยิ่งมีค่า 

ใกล้ศูนย์มากเท่าไร	 แสดงว่าโมเดลมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 รวมถึงการ

พิจารณาค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของ

ความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ	 (RMSEA)	 

มีค่าเท่ากับ	0.01	และค่าดัชนีรากมาตรฐานของ

ค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือ	(SRMR)	มีค่า

เท่ากับ	0.01	ซึ่งมีค่าที่ต�่ามากใกล้ศูนย์	แสดงว่า	

โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

ดังที่พูลพงศ์	สุขสว่าง	(2556:	15-16)	ได้กล่าวว่า	 
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ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของความ 

คลาดเคลื่อนโดยประมาณ	 (RMSEA)	 และ 

ค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก�าลังสอง 

ของส่วนท่ีเหลือ	 (SRMR)	ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย	์

แสดงว่า	 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์	 แสดงให้เห็นว่าโมเดลองค์รวม 

แห่งตนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

โดยโมเดลองค์รวมแห่งตน	มี	5	องค์ประกอบ	

ประกอบด้วยตัวตนการให้ความส�าคัญ	ตัวตน 

การจัดการป ัญหา	 ตัวตนทางสังคม	 ตัวตน 

ที่สร้างสรรค์	ตัวตนทางกายภาพ	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของไมเยอร์และสวีเน	(Myers	and	

Sweeney.	2008:	47-59)

	 2.	 ค ่าเฉลี่ยจากคะแนนของแบบวัด

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	 

( )	 เท่ากับ	3.67	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	 เท่ากับ	0.54	ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 

พบว่ามีค ่าเฉลี่ย	 ( )	 อยู ่ในระดับมาก	คือมี 

ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง	3.86-3.55	และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน	(S.D.)	อยู่ระหว่าง	0.52-0.78	แสดง

ว ่าวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	 

มีองค์รวมแห่งตนในทุกด้าน	 โดยด้านที่สูงสุด 

คือ	ด้านตัวตนการให้ความส�าคัญ	และด้านที่ต�่า 

สุดคือด ้านตัวตนทางกายภาพ	 ที่ เป ็นเช ่นนี้

เนือ่งจากวัยรุน่ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร

ได้รับการพัฒนาในด้านการให้ความส�าคัญ 

ต่อตนเอง	โดยการตระหนักรู้ความเป็นอยู่ของ

ชีวิต	การเสริมสร้างความปลอดภัยในตนเอง	 

และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	สอดคล้อง

กับบุญโรม	 สุวรรณพาหุ	 (2556)	 ได้ศึกษาสุข

ภาวะของวัยรุ ่น:	 กรอบมโนทัศน์และเครื่อง

มือประเมินทางจิตวิทยา	 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อทบทวนเอกสารและงานวิจัยเร่ืองกรอบ 

มโนทัศน์และเคร่ืองมือประเมินสุขภาวะในวัยรุ่น	 

ผลการศึกษาพบเอกสารที่ตรงตามเกณฑ	์ 

32	 เรื่อง	 มีประเด็นส�าคัญ	คือ	 สุขภาวะเป็น

สภาวะที่บุคคลรับรู้ตนเองอย่างเป็นองค์รวมว่า 

ตนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง	มีสุขภาพจิตที่ดี 

มกีารด�ารงชวีติอย่างเป็นสขุ	สขุภาวะประกอบด้วย 

หลายมิติเช่ือมโยงกันอย่างสมดุลทั้งร ่างกาย	 

จิตใจ	สังคม	และจิตวิญญาณ	การศึกษาแนวคิด

และทฤษฎีสุขภาวะพบว่ามี	 3	แนวคิดหลักคือ	

โมเดล	สุขภาวะ	กงล้อของสุขภาวะ	และสุขภาวะ 

แบบองค ์รวมแนวพุทธ	 และสอดคล ้องกับ 

เจฟฟรี่	 ไดลานี่	และทามารา	 (Jeffry	L.	Moe,	

Dilani	M.	Perera-Diltz;	&	Tamara	Rodriguez.	

2012.)	ได้ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม 

ซึ่ ง เป ็นวิ ธี การปฏิ บั ติที่ ดีที่ สุดส� าหรับ ผู ้ ให ้ 

ค�าปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต	โดย

มองว่าในศตวรรษที่	 21	นี้เป็นสิ่งที่ชาญฉลาด

ที่สุดของผู้ให้ค�าปรึกษาที่จะบูรณาการความคิด 

ในการวางแผนการดูแลสุขภาพให ้กับผู ้ รับ 

การปรึกษาโดยการพัฒนาแบบองค์รวม	วิธีการ 

ให้ค�าปรึกษาในลักษณะของ	 Indivisible	Self	 

เป็นหลักการของสุขภาพแบบองค์รวมใช้ได้กับ

ความหลากหลายทางเชื้อชาติและเพศต่างๆ	 

เพื่อให้ผู้รับการปรึกษามีสุขภาพแบบองค์รวมที่ดี

และสามารถมีอายุยืนยาว	มีร่างกาย	จิตใจ	และ

จิตวิญญาณที่สัมพันธ์กัน

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 องค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียน

สงักดักรงุเทพมหานคร	มอีงค์ประกอบในลกัษณะ

ของตัวตน	(self)	5	องค์ประกอบ	อย่างชัดเจน	

โดยการส่งเสริมและพัฒนาควรเริ่มต ้นจาก 
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องค ์ประกอบที่มีค ่าน�้าหนักมากที่สุดไปหา 

น้อยที่สุด	 เนื่องจากองค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบมากที่สุดสามารถส่งเสริมและ

พัฒนาวัยรุ ่นให้เข ้าถึงการมีองค์รวมแห่งตน 

ได้ง่ายกว่า	ผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา

วัยรุ่นจึงควรให้ความส�าคัญกับตัวตนการจัดการ

ปัญหา	 เพื่อให้วัยรุ่นมีสุขภาพกายและสุขภาพ

จิตท่ีดี	 เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้มี

ศกัยภาพ	ส่งผลให้เป็นบคุคลทีม่คีณุภาพในสงัคม

ต่อไป

	 2.	 การวิจยัครัง้นีท้�าให้ได้องค์ความรูใ้หม่

เกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนของ 

วัยรุ ่นและองค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในบริบท

สังคมไทย	จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา

ประเด็นเกี่ยวกับองค์รวมแห่งตน	หรือสนใจน�าไป

ศึกษาในประชากรกลุ่มอื่น	

	 3.	 ผลการศึกษาท�าให้ได้ข้อมูลจากแบบ

วัดองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร	ซึง่สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบั

วัยรุ่นในสังกัดสถานศึกษาอื่นๆ	ได้

	 4.	 ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์

ต่อผู้ท�าหน้าที่พัฒนาวัยรุ่น	โดยเฉพาะการน�าไป 

ใช้ในการให้ค�าปรึกษาทางจิตวิทยาด้วยการ 

ให้ค�าปรกึษากลุม่ท่ีมกีารประยุกต์จากทฤษฎแีละ 

เทคนิคการให้ค�าปรึกษา	 ตลอดจนหลักการ 

ทางด้านจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างองค์รวมแห่งตน

ของวัยรุ่นให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ในจังหวัดปทุมธานี

Guidelines of Capacity Development of Labor in the Manufacturing Industrial 

Sector in Pathumthani Province 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือศึกษาระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี	2)	เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี	จ�าแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมการผลิต	

และ	3)	 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธาน	ี 

กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	จ�านวน	394	คน	การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนการวิจัย 

ในเรื่องนี้เป็นแบบผสานวิธี	 (Mixed	Method)	ส�าหรับเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	สถิติ 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การ

ทดสอบค่าที	 ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05	เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูล

เป็นผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์หรือส่วนงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ	จ�านวน	20	คน

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	2)	การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานในภาพรวม

แรงงานมีความต้องการพัฒนาศักยภาพไม่แตกต่างกัน	และ	3)	แนวทางในการพัฒนาบุคลากร	พบว่า	

องค์การเน้นการพฒันาบคุลากรทีส่อดคล้องกบัต�าแหน่งงาน	ในอนาคตองค์การเลง็เหน็ว่าจะน�ามาใช้คือ	 

การฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์หรือการฝึกอบรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-training)
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ABSTRACT

	 This	 research	aimed	 to	study	 the	 level	of	 the	needs	 for	capacity	development	 

of	 labor	 in	 the	manufacturing	 Industrial	sector,	 to	compare	 the	 level	of	 the	needs	 for	 

capacity	development	of	 labor	among	different	group,	and	 to	make	a	guideline	 for	 

capacity	development	of	 labor	 in	 the	manufacturing	 Industrial	sector.	The	sample	size	 

was	 the	workers	 in	 the	electronic	component	and	circuit	manufacturing	 industry	and	 

the	plastic	394	workersusing	proportional	stratified	 random	sampling.	This	 research	 

employed	mixed	methods.	A	quantitative	study	used	a	questionnaireand	were	analyzed	 

through	 frequency	distribution,	percentage,	mean,	standard	deviation,	 t-test,	at	0.05	 

level	of	significance.	 In	 the	qualitative	study,	 the	data	were	from	20	 informants	who	were	

administrators	 in	 the	human	 resource	or	human	 resource	development	division	of	 the	

organizations.

	 The	findings	were	as	follows:	1)	the	needs	for	capacity	development	of	 labor	 in	the	

manufacturing	Industrial	sector	were	high	 in	every	aspect,	2)	 the	 levels	of	 the	needs	for	 

capacity	development	of	 labor	were	not	differed,	and	3)	 the	guideline	 for	capacity	 

development	of	 labor,	the	majority	of	 the	studied	manufacturing	Industrial	sector	focused	 

on	developing	their	human	resources	in	relation	to	job	position.	One	growing	trend	was	to	

conduct	web-based	training	or	E-training.

Keywords	:	Capacity	Development/Manufacturing	Industrial/Pathumthani	Province

บทน�า

	 จั งห วัดปทุมธานี เป ็นจั งหวัดในเขต

ปริมณฑลที่มีกิจการอุตสาหกรรมเป็นจ�านวน

มาก	มกีารลงทุนด้านอตุสาหกรรมสงู	จากรายงาน

ความเคล่ือนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของ

จังหวัดปทุมธานี	ประจ�าเดือนธันวาคม	พ.ศ.	

2557	(ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี,	

2557)	พบว่า	สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน

มากที่สุด	 ได้แก่	อุตสาหกรรมไฟฟ้า	ประกอบ

ด้วยการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	แผงวงจร

ไฟฟ้า	ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดทดสอบไฟฟ้า	

อันดับต่อมาคือ	อุตสาหกรรมเคมี	ประกอบด้วย	

การผลิตยางเรซินสังเคราะห์	ยางอีลาสโตเมอร	์

พลาสติก	สี	ยา	 เครื่องส�าอางผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยแสดง

ความคิดเห็นว่า	 หากจะส่งเสริมในด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ

มีนวัตกรรมที่ทันสมัย	องค์การต้องมุ่งพัฒนาและ

แสวงหาทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพของ

การผลิต	 โดยผู ้น�าต้องให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการผลิต	
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การออกแบบผลิตภัณฑ์	(สมบูรณ์	คงทองวัฒนา,	

2558)	ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติก	พบว่า	 ผู ้ประกอบการก�าลังประสบ

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในฝ่ายผลิต 

ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ	ส่วนด้านคุณภาพ 

ของแรงงานน้ัน	แรงงานส่วนใหญ่ไม่เป็นงาน	 

ขาดแรงงจูงใจในการเพ่ิมความรู้	ทักษะ	และ

เทคนิคในการผลิต	 (สถาบันปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย,	2551)	ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง	

แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาค

อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานีโดย

เน้นอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	

และการผลิตชิน้ส่วนและแผ่นวงจรอเิล็กทรอนกิส์	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาระดบัความต้องการพฒันา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจังหวัดปทุมธานี	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการ

พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตในจังหวัดปทุมธานี	 จ�าแนกตามประเภท 

ของอุตสาหกรรม	

	 3.	 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด

ปทุมธานี	

สมมติฐานการวิจัย

	 แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ชิ้นส ่วนและแผ ่นวงจรอิ เล็กทรอนิกส ์และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีระดับความต้องการพัฒนา

ศักยภาพแตกต่างกัน

การด�าเนินการวิจัย
	 1.	 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง	ประชากร

คือแรงงานระดับหัวหน้างานจากอุตสาหกรรม 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและช้ินส่วนและ 

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานี	 

ได้แก่	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	จ�านวน	5,218	คน	

และชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	

16,847	คน	รวมทั้งสิ้น	22,065	คน	(ส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี,	 2558)	 กลุ ่ม

ตัวอย่าง	 คือ	 แรงงานระดับหัวหน้างานจาก

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ ์พลาสติก

และชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน

จังหวัดปทุมธานี	ได้แก่	แรงงานจากผลิตภัณฑ์

พลาสติก	 จ�านวน	 93	 คน	 และแรงงานจาก 

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	 

301	คน	รวมทั้งสิ้น	394	คน	ก�าหนดความเชื่อมั่น	 

95%	 ระดับความคลาดเคลื่อนเท ่ากับ	 .05	 

(อ้างในบุญใจ	ศรีสถิตนรากูร,	2550)	ดังตาราง 

ที่	1

ตารางที่ 1	 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รวม

ประชากร (คน)

5,218

16,847

22,065

กลุ่มตัวอย่าง (คน)

93

301

394
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การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ 

ของผูต้อบแบบสอบถาม	โดยการแจกแจงความถี	่

และหาค่าร้อยละ

	 2.	 วิ เ ค ราะห ์ ข ้ อมู ล เกี่ ย วกับ ระ ดับ

ความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาค

อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี	 โดย 

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.	 วิ เคราะห ์การเปรียบเทียบระดับ

ความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาค

อตุสาหกรรมการผลติในจงัหวดัปทมุธาน	ีจ�าแนก

ตามประเภทของอตุสาหกรรม	โดยใช้การทดสอบ

ค่าที	(t-test)

	 4.	 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลเชิง คุณภาพ

ใช้แบบสัมภาษณ์	 เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจงัหวดัปทมุธานโีดยใช้การวเิคราะห์เชงิเนือ้หา	

(Content	Analysis)

ผลการวิจัย

	 1.	 ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการ

พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตในจังหวัดปทุมธานีพบว ่า	 ระดับความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานอยู ่ในระดับ

มากทั้งด้านการพัฒนาตน	( =3.79)	และด้าน

การพัฒนางาน	 ( =3.95)	ส�าหรับหลักสูตรที่

แรงงานมคีวามต้องการพฒันาตนมากทีส่ดุ	ได้แก่	

ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ตามลักษณะงาน	 

( =4.04)	 การพัฒนาทักษะฝ ีมือแรงงาน 

ตามต�าแหน ่งงาน	 ( =3.97) 	 การพัฒนา

บุคลิกภาพ	อารมณ์	และความเครียด	( =3.96)	

แนวทางการพัฒนาตนสู ่ความส�าเร็จในงาน	 

( =3.91)	และเทคนิคการพูดเพื่อประสานงาน	 

	 2.	 วิธีการเลือกตัวอย่างผู ้วิจัยด�าเนิน

การสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน	 (Stratified	

Sampling)	 โดยแบ่งจ�านวนขนาดของกลุ ่ม

ตัวอย่างตามจ�านวนประชากร	โดยใช้สัดส่วนของ

แรงงานตามประเภทของอุตสาหกรรมการผลิต

เป็นตวัแบ่งและสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบง่าย	(Simple	

Random	Sampling)	โดยจับสลากโรงงาน	ซึ่งผู้

วิจัยก�าหนดให้เก็บข้อมูลโรงงานละ	19	คน	เพื่อ

ให้ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอ	จึงต้องเก็บ

จากกลุ่มการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	จ�านวน	

5	 โรงงาน	และการผลิตช้ินส่วนและแผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	16	โรงงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม

ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ	

 ตอนที่ 1	สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ	

 ตอนที่  2 	 สอบถามเกี่ ยวกับระดับ 

ความต้องการพัฒนาศักยภาพของแรงงานเป็น

แบบมาตรประมาณค่า	แบ่งเป็น	5	ระดับ	โดยใช้

มาตรวัดแบบของลิเคิร์ท

	 2.	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	ผู ้วิจัยใช้การ

สมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างเพือ่ศกึษาแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร

งานด้านทรัพยากรมนุษย์หรือส่วนงานพัฒนา

บุคลากรขององค์การ	โดยการเลือกแบบเจาะจง

จากบัญชรีายชือ่ซึง่เรยีงล�าดบัโรงงานทีม่พีนกังาน

มากที่ สุดจนถึงน้อยที่สุดในจังหวัดปทุมธาน	ี

ประเภทละ10	โรงงานๆ	ละ	2	คน	รวม	20	คน	
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( =3.90)	ตามล�าดับส�าหรับหลักสูตรที่แรงงาน

มีความต้องการพัฒนางานมากที่สุด	 ได้แก่	 

ความรู ้ด ้ านความปลอดภัยในการท�างาน	 

( =4.07)	รองลงมา	ได้แก่	ท�างานอย่างไรให้มี 

ความสุข	 ( =4.06)	 ความรู ้ เ ร่ืองการดูแล

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบระดับความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานจ�าแนกตาม

ประเภทของอุตสาหกรรม	พบว่า	 ในภาพรวม

ทั้ งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส ่วนและแผ ่น

สุขภาพอนามัยในการท�างาน	 ( =4.04)	การ

สร้างคุณภาพงานสู ่ความเป็นเลิศ	 ( =3.97)	

เทคนิคการท�างานเป็นทีม	( =3.96)	ตามล�าดับ	 

ดังตารางที่	2

วงจรอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์พลาสติกมี 

ความต้องการพัฒนาศักยภาพไม่แตกต่างกัน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ดังตาราง

ที่	3

ตารางที่ 2	 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

	 	 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี	โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน

หลักสูตร/หัวข้อ

การพัฒนาตน

1.	 ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ตามลักษณะงาน

2.	 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามต�าแหน่งงาน

3.	 การพัฒนาบุคลิกภาพ		อารมณ์		และความเครียด

4.	 แนวทางการพัฒนาตนสู่ความส�าเร็จในงาน

5.	 เทคนิคการพูดเพื่อประสานงาน

การพัฒนางาน

1.	 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�างาน

2.	 ท�างานอย่างไรให้มีความสุข

3.	 ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยในการท�างาน

4.	 การสร้างคุณภาพงานสู่ความเป็นเลิศ

5.	 เทคนิคการท�างานเป็นทีม

S.D.

 3.79

	 4.04

	 3.97

	 3.96

	 3.91

	 3.90

 3.95

	 4.07

	 4.06

	 4.04

	 3.97

	 3.96

 0.57

	 0.77

	 0.72

	 0.83

	 0.86

	 0.81

 0.53

	 0.80

	 0.86

	 0.84

	 0.79

	 0.82

ระดับความ

ต้องการพัฒนา

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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ตารางที่ 3	 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

	 	 การผลิตในจังหวัดปทุมธานี	จ�าแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

องค์ประกอบ

ของศักยภาพ
t-Value P-Value

ผลิตภัณฑ์

พลาสติก

ผลิตชิ้นส่วนและแผ่น

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

	 3.72

	 3.91

 3.81

	 0.61

	 0.64

 0.59

	 3.82

	 3.96

 3.89

	 0.55

	 0.48

 0.49

	 0.06

	 0.00

 0.01

	 0.13

	 0.49

 0.26

S.D. S.D.

การพัฒนาตน

การพัฒนางาน

รวม

	 3.	 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน	พบว่า	แนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การด้านการผลิตส่วนใหญ่ 
เน้นการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับต�าแหน่ง
งาน	แต่เน้นการฝึกอบรมในงานและภายใน 
สถานประกอบการ	(In-house	Training)	มากกว่า
จะส่งไปฝึกอบรมนอกองค์การเพื่อประหยัด 
ค่าใช้จ่าย	ส�าหรับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การ เพิ่ ม ทักษะด ้ านเทคนิคในการท� างาน	 
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคนิค	 เช่น	 
การฝึกให้พนักงานใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม
เครื่องจักร	จะใช้การฝึกอบรมในองค์การ	โดย
วิทยากรจะเป ็นหัวหน้างานหรือวิศวกรของ 
สถานประกอบการ	นอกจากนี้ก่อนการจัดฝึก
อบรมองค์การจะท�าการส�ารวจความต้องการ
พัฒนาของบุคลากรก่อนการจัดฝึกอบรม	และ
พยายามจัดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากร	ส�าหรับแนวโน้ม
ที่สถานประกอบการเล็งเห็นว่าน่าจะน�ามาใช้
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคตคือ	การฝึก
อบรมผ่านเว็บไซด์หรือการฝึกอบรมโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	(E-training)

อภิปรายผล
	 1.	 อตุสาหกรรมการผลติมคีวามต้องการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานในระดับมากทั้งด้าน 
การพัฒนาตนและการพัฒนางาน	ซึ่งสิรินารถ	
เสพย์ธรรม	(2558)	เสนอแนวคิดว่า	การพัฒนา
ตนเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์	 เป็นการเสริมสร้าง 
ความรู ้ 	 ทักษะ	 และความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน	การพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ของการพฒันาทัง้ปวงสอดคล้องกบัแนวความคดิ 
ของวนิยั	เพชรช่วย	(2551)	กล่าวไว้ว่า	การพฒันา
ตนเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนให้พร้อม 
ในด้านต่างๆ	 เป็นการปรับปรุงสิ่งท่ีบกพร่อง
และพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม	เป็นการวาง
แนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
ในชีวิตได้อย่างมั่นใจ	และส่งเสริมความรู ้สึก 
ในคุณค่าแห่งตนให้สูงข้ึน	งานวิจัยของสุวรรณี	
โภชากรณ์	และคณะ	(2556)	พบว่า	พนักงาน
ในอุตสาหกรรมมีความต้องการพัฒนาตนเอง
ในระดับมาก	 เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์	 และ 
เพื่อการเลื่อนต�าแหน่งให ้สูงขึ้น	 นอกจากน้ี 
จากงานวิจัยของสาโรจน์	การกูล	(2552)	พบว่า	
การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนของพนักงาน
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ฝ่ายผลิต	 โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส	์ 
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
	 2.	 ด ้านระดับความต ้องการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
ในจังหวดัปทุมธาน	ีตามประเภทของอตุสาหกรรม
ซึ่งมีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกันนั้น
สอดคล้องกับแผนแม่บทการพฒันาอตุสาหกรรม
ไทย	พ.ศ.	2555-2574	(กระทรวงอุตสาหกรรม,	
2554)	 ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาแรงงาน
ฝีมือโดยเน้นการพัฒนาทักษะตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรม	ชาญณรงค์	วงค์วิชัย	 (2559)	
ให้แนวคิดว่า	แรงงานไทยในระบบ	4.0	ต้องการ
ทักษะการแก้ไขปัญหา	ทักษะการคิดวิเคราะห	์
ทกัษะการคดิสร้างสรรค์	ทกัษะการบรหิารจดัการ
บุคคล	 ทักษะการท�างานร่วมกับผู ้อื่น	 ทักษะ 
การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์	ทักษะการตัดสินใจ	
ทักษะการเจรจาต่อรอง	การมีใจรักบริการ	และ
ความยืดหยุ่นทางความคิด	เช่นเดียวกับเสาวณี	
จันทะพงษ์	 (2559)	กล่าวว่า	แนวทางหนึ่งเพื่อ
พัฒนาแรงงานไทยในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
คือรัฐควรเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ
สงูโดยจัดฝึกอบรมทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัแรงงาน
และความต้องการขององค์การ
	 3.	 ด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด
ปทุมธานี	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพิริยะ	 
ผลพริฬุห์	(2557)	พบว่า	บรษิทัในภาคอตุสาหกรรม
ให้ความส�าคัญกับการลงทุนในมนุษย์ผ่านระบบ
การฝึกอบรม	โดยพบว่าร้อยละ	63.5	ของบริษัท
ทั้งหมดมีการฝึกอบรมแรงงานภายในองค์การ	
(In-House	Training)	ของตนเอง	นอกจากนี ้
ยังพบว่าบริษัทที่มีการฝึกอบรมมากที่สุดจะเป็น
บริษัทท่ีพ่ึงพาการผลิตที่ใช้ทุนหรือเครื่องจักร
เป็นส�าคัญ	และหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน

องค์การส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรมาตรฐาน
ความปลอดภัย	 ซึ่งสอดคล้องกับชาญณรงค์	 
วงค์วิชัย	 (2559)	 สรุปไว ้ว ่า	 ในมุมมองของ
องค์การ	ต้องการแรงงานที่สามารถเพิ่มมูลค่า 
ต่อระบบอตุสาหกรรม	โดยผ่านรปูแบบการพฒันา 
แบบ	On	 the	Job	Training	ส�าหรับแนวโน้ม
ที่สถานประกอบการเล็งเห็นว่าน่าจะน�ามาใช้
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคตคือ	การฝึก
อบรมผ่านเว็บไซด์หรือการฝึกอบรมโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	 (E-training)	ซึ่งสาโรช	โศภีรักข	์
(2557)	ได้กล่าวไว้ว่า	การเรียนรูต้ามแนวทางใหม่ 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล	 เพื่อให  ้
ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาบทเรียนผ่านจอภาพ	
ซึ่งอาจจะใช้	 E-learning	แล้วยังสามารถใช	้
M-learning	(Mobile	Learning)	ซึ่งเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งของสื่ออิเล็กทรอนิกส์	M-learning	
เป็นส่วนหนึ่งของ	E-learning	ได้แก่	 โทรศัพท์
มือ ถือ 	 คอมพิว เตอร ์พกพา	 คอมพิวเตอร  ์
แบบเขียน	เป็นต้น	M-learning	จึงเป็นการเรียน
การสอนหรอืบทเรียนส�าเรจ็รปูทีส่ามารถต่อเชือ่ม 
จากเครือข่ายแม่ข่ายผ่านจุดต่อไร้สายแบบ	 
real	time	อกีทัง้ยงัสามารถปฏสิมัพันธ์กบัโทรศัพท์
มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องอื่น	 โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล	เช่น	Bluetooth	เพื่อสนับสนุน
การท�างานร่วมกัน	ดังนั้นการการฝึกอบรมโดย
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-training)	ก็สามารถใช้	
M-learning	ได้

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 จากผลการวิจัยความต้องการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน
จงัหวดัปทมุธาน	ีพบว่าระดับความต้องการพฒันา
ศักยภาพแรงงานอยู ่ในระดับมากทั้งด้านการ
พัฒนาตนและด้านการพัฒนางาน	ดังนั้นสถาน
ประกอบการ	ควรจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

112

แผนรายบุคคลและแผนพัฒนาสายงานอาชีพ	
ตลอดจนจัดท�าแผนการพัฒนาสายงานอาชีพจัด
ท�าเส้นทางหรือผังการฝึกอบรมส�าหรับต�าแหน่ง
งานต่างๆ	และจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
งานเป็นต้น	ในขณะเดียวกันสถานประกอบการ
ด้านการผลิตควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ของตน	 เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ
แรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือ
2.	 จากผลด้านระดับความต้องการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน	ตามประเภทของอุตสาหกรรม
ซ่ึงมคีวามต้องการพฒันาไม่แตกต่างกนัน้ัน	ดงันัน้
สถานประกอบการและสถาบันพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี	ควร
น�าข้อมูลไปใช้ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีออโตเมชั้น
ในยุคอุตสาหกรรม	4.0	ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
การผลิต
	 3.	 จากผลด ้านแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน
จังหวัดปทุมธานีดังนั้นภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ควรเตรยีมแรงงานให้พร้อมกบัการปฏริปูแรงงาน	
เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 (Industry	
4.0)	โดยพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับอุปสงค์
ในอนาคต	และส่งเสริมการเรียนรู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีอัจฉริยะ	เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในสายการผลิต

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรวิจัยศักยภาพแรงงานโดยแบ่ง
ตามประเภทของแรงงาน	ได้แก่	แรงงานไร้ฝีมือ
และแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
เปรียบเทียบระดับศักยภาพตามประเภทแรงงาน
ที่แตกต่างกัน

	 2.	 ควรวิจัยความต้องการพัฒนาของ
บุคลากรในต�าแหน่งต่างๆ	ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตประเภทอื่นและในองค์ประกอบด้านอื่นที่
แตกต่างจากงานวิจัยน้ีเช่น	องค์ประกอบด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	 ด้านการ
ท�างานร่วมกับเทคโนโลยีออโตเมชั่นด้านการ
ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ	
องค์ประกอบด้านการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน	
(Productive	Man	Power)	ทีเ่กีย่วข้องกับแรงงาน
ระดับปฏิบัติการ	องค์ประกอบด้านการพัฒนา
ทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแรงงาน
ระดับกลางองค์ประกอบด้านการพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บรหิารระดับสงู	เพือ่
เตรยีมความพร้อมเป็นอตุสาหกรรม	4.0	และไทย
แลนด์	4.0	เป็นต้น
	 3.	 ค ว ร วิ จั ย ศั ก ย ภ าพแ ร ง ง า น ใ น
อุตสาหกรรมการผลิตประเภทอื่นเปรียบเทียบ
กับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์	และการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่อพิจารณาระดับศักยภาพของแรงงานว่า	มี
ความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	 โดยเฉพาะ
เมื่อรัฐบาลเน้นให้ประเทศไทยเป็น	Thailand	4.0	
และอุตสาหกรรมต้องพัฒนาตนเองเป็น	4.0	ด้วย
เช่นกัน
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องค์ประกอบการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน

Components of Brand Development for Private University

บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้ 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาแบรนด  ์

ของมหาวิทยาลัยเอกชนและ	2)	เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบในการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัย

เอกชน	ประชากร	คือ	มหาวิทยาลัยเอกชนในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

จ�านวน	43	มหาวิทยาลัย	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจ์ซี่และมอร์แกน	ได้ขนาด 

กลุม่ตวัอย่างทีเ่หมาะสมจ�านวน	36	มหาวทิยาลยัโดยใช้การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย	ผูใ้ห้ข้อมลูประกอบด้วย	 

คณบดี	อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน	จ�านวน	288	คน	การด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น	 

3	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนที่	1)	การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัย

เอกชน	ข้ันท่ี	2)	การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	และการวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาแบรนด์

ของมหาวิทยาลัยเอกชน	และขั้นตอนที่	3)	การยืนยันองค์ประกอบการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัย

เอกชนโดยอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่	แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	

แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบในการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน	และแบบยืนยัน 

องค์ประกอบและตวับ่งชี	้สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าความถี	่ค่ามชัฌมิเลขคณติ	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ฐานนิยม	และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ

	 ผลการวิจัย	พบว่า	1)	องค์ประกอบในการพัฒนา	แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชนมีจ�านวน	5	 

องค์ประกอบดังนี้	ความก้าวล�้าของแบรนด์รากฐานของแบรนด์	การสื่อสารแบรนด์ผ่านสื่อจุดเด่น 

ของแบรนด์	และอัตตบุคคลของแบรนด์	2)	ตัวบ่งชี้องค์ประกอบในการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัย

เอกชนมีจ�านวน	24	ตัวบ่งชี้
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	 this	 research	were	1)	 to	 investigate	 the	components	of	brand	 

development	for	private	university	and	2)	to	verify	the	indicators	for	components	of	brand	

development	 for	private	university.	The	population	of	 the	 research	 included	43	private	

universities	under	office	of	 the	Higher	Education	Commission,	 the	Ministry	of	Education	 

by	using	Krejcie	and	Morgan’s	random	number	table	to	determine	the	sample	size.

	 The	sample	consisted	of	36	private	universities	by	simple	random	sampling.

	 The	 respondents	were	comprised	of	deans,	 lecturers,	and	students	of	private	 

universities,	 totaling	288	persons.	The	research	procedures	were	divided	 into	3	stages	 

including	1)	synthesizing	 the	 factors	 relating	 to	 the	components	of	brand	development	

for	private	university	2)	constructing	 research	 instruments	and	analyzing	components	 

of	brand	development	 for	private	university	and	3)	verifyingindicators	 for	components	 

of	brand	development	 for	private	university	by	connoisseurship.	The	 instruments	of	 the	 

research	were	the	semi-structured	interview,	questionnaire	about	the	components	of	brand	

development	 for	private	university,	and	connoisseurship	form.	The	statistics	use	for	data	 

analysis	were	 frequency,	percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation,	mode,	and	

exploratory	factor	analysis.

	 The	research	results	revealed	that	1)	there	were	5	components	of	brand	development	 

for	private	university	namely;	advancement	of	brand,	brand	platform,	brand	communication	

through	media,	brand	prominence,	and	personal	 identity	of	brand	and	2)	 there	were	 

24	indicatorsfor	components	of	brand	development	for	private	university	.

keywords	:	components	of	brand	development,	private	university

บทน�า

	 แบรนด์หรือตราสินค้า	 มีความส�าคัญ 

ต่อโลกในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงลักษณะ

ของมหาวิทยาลัยเอกชนเป ็นธุ ร กิจบริการ 

ให้ความรู้เชิงพาณิชย์	 เพราะปัจจุบันไม่ใช่เป็น

เพียงสถานท่ีเรียนหนังสือหรือเป็นที่ให้ความรู ้

เพียงอย่างเดียว	แต่เปรียบเสมือนบ้านหลัง 

ที่สองของนักศึกษาด้วย	ดังนั้นผู้บริหารสถาบัน

ควรค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เช่น	นักศึกษา	

อาจารย ์ 	 เจ ้าหน ้าที่ 	 ผู ้ปกครอง	 ผู ้บริหาร	 

เพราะสิง่ทีผู่ป้กครองและนักศกึษาให้ความสนใจ	

คือระบบการศึกษา	คุณภาพการเรียนการสอน	

ศักด์ิศรีและทุนทางสังคมของมหาวิทยาลัยนั้นๆ	

ดังที่	คอทเลอร์	 (Kotler,	1991)	ได้กล่าวไว้ว่า	 

การสร ้างแบรนด์เป ็นมากกว่าการน�าชื่อไป 

ติดอยู ่กับข้อเสนอ	 โดยการสร้างแบรนด์นั้น 

เป็นเรื่องเก่ียวกับการให้ค�ามั่นสัญญาที่ชัดเจน

เกี่ยวกับการน�าเสนอประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ	
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และระดับความสามารถในการด�าเนินงาน 

ขององค์กรแก่ลูกค้า	และเควิน	แลนด์แคลเลอร	์ 

(Kavin	Land	Keller,	1993)	กล่าวว่าคุณค่า

ของแบรนด์เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญของแบรนด  ์

ที่แข็งแกร่งท่ีถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการบริหาร

แบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ	ในฐานะที่คุณค่าของ

แบรนด์เป็นตัวแปรหลายมิติ	คุณค่าของแบรนด์

จึงเป็นตัวสะท้อนเน้ือแท้ของคุณค่าที่เป็นมูลค่า

ในตัวของแบรนด์เองศิริกุล	 เลากัยกุล:	 (2551)	

กล่าวไว้ว่า	แบรนด์ไม่ใช่เป็นเพียงการน�าเสนอ

ผลผลิต	และผู ้บริโภค	ด้วยคุณค่าที่ผู ้บริโภค 

ให้ความไว้วางใจ	ความจงรักภักดี	และความ 

คาดหวังได้ทั้งด ้านประโยชน์	 อารมณ์	 และ 

ความรู ้สึก 	 ช ่วยเพิ่มการตัดสินใจเลือกซื้อ 

จากตัวเลือกท่ีมีอยู่ในตลาด	สิ่งต่างๆ	 เหล่าน้ี 

ท�าให้การบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยเอกชน

มีการเติบโตเสมือนภาคธุรกิจ	 มุมมองของ 

การบริหารการศึกษาเปรียบเสมือนอุตสาหกรรม

บริการ	 มีการแข่งขันกันและมุ ่งเน ้นให้กลุ ่ม 

เป้าหมายทีต้่องการเข้าศกึษาได้รบัรูแ้ละตระหนกั

ถึงจุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย	จึงท�าให้แต่ละ

มหาวิทยาลัยต้องให้ความส�าคัญในเรื่องการ

พัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยตนเองอย่าง 

ต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1)	 เพือ่ศึกษาองค์ประกอบในการพฒันา

แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน	

	 2)	 เพือ่ยนืยนัตวับ่งชีอ้งค์ประกอบในการ

พัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 1)	 แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ แ บ ร น ด ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย เอกชน	 จากการสัมภาษณ  ์

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

	 2)	 แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ แ บ ร น ด ์ แ ล ะ 

การพัฒนาแบรนด์จากนักวิชาการด้านการตลาด

ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ	และได้รับการอ้างอิง 

เป็นจ�านวนมากในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ 

แนวคิดของฟิลิปคอทเลอร์	 (Philip	 Kotler)	 

แนวคิดของอาเคอร ์และโจซิมสเทลเลอร 	์ 

(Aaker;	&	Joachimsthaler)	แนวคิดของแนวคิด

ของชอน-โนเอลแคพเฟอเรอร ์	 (Jean-Noel	

Kapferer)	อ้างถึงใน	ธนาทร	เจียรกุล	(2557)

	 3)	 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบรนด์

ของมหาวิทยาลัยจากเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 4)	 ข้อคดิเห็นจากการอ้างองิผูท้รงคณุวฒุิ

(connoisseurship)	พิจารณาตรวจสอบและ

ยืนยัน	ผลการวิจัย

การด�าเนินการวิจัย

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ผู้วิจัยก�าหนด

ขนาดของกลุ ่มตัวอย ่างจากประชากร	 คือ	 

มหาวิ ทยาลั ย เ อกชนในสั ง กั ดส� า นั ก งาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�านวน	43	มหาวิทยาลัย	ก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรใช้ตาราง

เครจ์ซ่ีและมอร์แกน	 (Krejcie	and	Morgan)	 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	36	มหาวิทยาลัย	

จากน้ันใช้เทคนิคการสุ ่มแบบง่าย	 (Simple	

Random	Sampling)	ผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย	

ผู ้บริหาร	อาจารย์	นักศึกษา	มหาวิทยาลัยละ	 

8	คน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	288	คน
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เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย	 คือแบบสอบถาม

(questionnaire)	ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 

(rat ing	 scale)	 5	 ระดับ	 จ�านวน	 150	 ข ้อ	 

ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืในการวจิยั	โดยน�าไป

ใช้กับมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการ

วิจัยครั้งน้ี	แล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ 

หาค่าความเชือ่มัน่	(reliability)	ของแบบสอบถาม

ด ้ วยการค� านวณค ่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา	 

(α -coefficient)	 ตามวิธีการของครอนบาค	
(Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.989

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตามล�าดับดังนี	้ 

ส่งหนังสือขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลในการวิจัยถึงผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู ้เชี่ยวชาญ	 

และอธิการบดีมหาวิทยาลัย 	 ทุ กขั้ นตอน 

ของการวิจัย	การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ	ใช้แบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง	(semi-structuredinterview)	

การจดัส่งแบบสอบถามจากมหาวทิยาลยัทัง้กลุม่

ทดลองเครื่องมือ	และกลุ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการ 

ส่งและรับคืนทางไปรษณีย์	และการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแบบตรวจสอบและยืนยันผลการวิจัย

จากผู้ทรงคุณวุฒิ	ใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

และการส่งและรับคืนทางไปรษณีย์

	 การ วิ เคราะห ์ข ้อมูล 	 การสัมภาษณ  ์

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ	ใช้วิธีการวิเคราะห์

เนื้อหา	(content	analysis)	การวิเคราะห์ข้อมูล

สถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม

ใช้ค ่าความถ่ี	 (frequency)	 และค่าร ้อยละ	

(percentage)	การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญ

ของตัวแปรที่มีความส�าคัญต ่อการพัฒนา

แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน	ใช้ค่ามัชฌิม

เลขคณิต	(arithmetic	mean)	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(standard	diviation)	การวิเคราะห์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนา

แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน	ใช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	 (Exploratory	Factor	

Analysis)ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปสกัดปัจจัย

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	

(principal	component	analysis)	หมุนแกน 

แบบต้ังฉาก	 (orthogonal	 rotation)	ด้วยวิธี 

แวริแมกซ์	(varimax	rotation)	โดยผู้วิจัยก�าหนด

เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบ	(factor	loading)	ที่มีค่าตั้งแต่	0.55	

ขึ้นไป	ซึ่งเป็นค่าน�้าหนักที่มีนัยส�าคัญในทาง 

ปฏิบัติ	 (practically	 significant)	 ค่าไอเกน	 

(eigen	values)	ที่มีค่ามากกว่า	1	และมีตัวแปร 

ในแต่ละองค์ประกอบจ�านวนตั้งแต่	 3	ตัวแปร 

ข้ึนไปตามเกณฑ์ของไกเซอร์	(Kaiser’s	Criterion)	

และการตรวจสอบและยืนยันตัวบ่งช้ีองค์ประกอบ

ในการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 

จากการอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ	(connoisseurship)	

ใช้ค่าความถี	่(frequency)	ค่าร้อยละ	(percentage)	 

และฐานนิยม	(mode)

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้

	 1)	 องค์ประกอบในการพัฒนาแบรนด์

ของมหาวทิยาลยัเอกชนมจี�านวน	5	องค์ประกอบ	

ได้แก่	

	 องค์ประกอบที่	1	ความก้าวล�้าของแบรนด์	

มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ	ดังนี้มีภาพรวม 

ที่ทันสมัยมีความร ่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

ต่างประเทศมีกิจกรรมทางวิชาการและวิจัย 

ระดับนานาชาติมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

และคณาจารย์ระหว่างประเทศมกีารใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ 
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มีการส่ือสารกันอย่างสม�่าเสมอกับผู ้ มีส ่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 องค์ประกอบที่	 2	 รากฐานของแบรนด์	 

มีตัวแปรอธบิายองค์ประกอบ	ดงันีเ้ป็นมหาวทิยาลยั 

ของชุมชนวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัยมหา วิทยา ลัยที่ มุ ่ ง เน ้น 

เฉพาะทาง	และมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย

	 องค์ประกอบที่ 	 3	 การสื่อสารแบรนด  ์

ผ่านสื่อ	 มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ	ดังนี ้

การส่ือสารแบรนด์ผ่านเวบไซด์ของมหาวิทยาลัย

การสื่อสารแบรนด์ผ ่านสื่อวารสารของทาง

มหาวิทยาลัยการสื่อสาร	แบรนด์ผ่าน	social	

media	และการสื่อสาร	แบรนด์ผ่านแผ่นปลิว 

ของคณะวิชา/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

	 องค์ประกอบที่ 	 4	 จุดเด่นของแบรนด์ 

มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ	ดังนี้มหาวิทยาลัย

มีอุปกรณ ์การสอนท่ีทันสมัยมหาวิทยาลัย 

มีหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร	ท้าทายความสนใจ

ของผู้เรียน	และมหาวิทยาลัยเป็นที่สร้างเสริม

ประสบการณ์

	 และองค์ประกอบที	่5	อตับคุคลของแบรนด์

มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ	 ดังนี้อาจารย์ 

ผู ้ สอนมี ศิลปะในการสอนสามารถ ดึง ดูด 

ความสนใจนักศึกษาอาจารย์เอาใจใส่ดูแลและ 

ให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษามีความผูกพันมีน�้าใจ	

ระหว่างผู ้บริหาร	คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่และ

นักศึกษา	และมีผู้บริหาร	คณาจารย์ที่เอาใจใส่

เป็นกันเองกับนักศึกษาดังแผนภาพที่	1

แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน

องค์ประกอบ

การพัฒนาแบรนด์

ของมหาวิทยาลัยเอกชน

2.	รากฐาน

ของแบรนด์

3.	การสื่อสาร

แบรนด์ผ่านสื่อ

4.	จุดเด่น

ของแบรนด์

5.	อัตบุคคล

ของแบรนด์

1.	ความก้าวล�้า

ของแบรนด์
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	 2)	 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบในการพัฒนา

แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชนมีจ�านวน	24	ตัว

บ่งชี้ได้จากการตรวจสอบและยืนยันโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ	 (connoisseurship)	 เรียงตามล�าดับ 

ในแต่ละองค์ประกอบดังนี้

	 องค์ประกอบที่	1	ความก้าวล�้าของแบรนด์	

มีจ�านวนตัวบ่งช้ี	7	ตัว	ดังนี้	มีภาพรวมที่ทันสมัย 

มีการใช ้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีกิจกรรมทาง

วิชาการและวิจัยระดับนานาชาติความร่วมมือ 

กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีโครงการแลก

เปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างประเทศ

มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	และมีการสื่อสาร

กันอย่างสม�่าเสมอกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 องค์ประกอบที่	 2	 รากฐานของแบรนด์ 

มีจ�านวนตัวบ ่งชี้ 	 5	 ตัว	 ได ้แก ่ 	 พันธกิจของ 

มหาวิทยาลัย	 วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเฉพาะทางเป็นมหาวิทยาลัย 

ของชุมชน	และมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย

	 องค์ประกอบที่ 	 3	 การสื่อสารแบรนด์

ผ่านสื่อมีจ�านวนตัวบ่งชี้	4	ตัวได้แก่	การสื่อสาร

แบรนด์ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยการสื่อสาร

แบรนด์ผ่าน	social	media	การสื่อสารแบรนด์

ผ่านวารสารของทางมหาวิทยาลัย	และการส่ือสาร

แบรนด์ผ่านแผ่นปลิวของคณะวิชา/หน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

	 องค์ประกอบที่ 	 4	 จุดเด่นของแบรนด์

มีจ�านวนตัวบ่งชี้	 4	ตัวได้แก่	มหาวิทยาลัยมี

หลักสูตรท่ีเป ็นที่ต ้องการของตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท้าทายความสนใจของ

ผู ้เรียนมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย	 และ

มหาวิทยาลัยเป็นที่สร้างเสริมประสบการณ์

	 และองค ์ประกอบที่ 	 5	 อัตบุคคลของ

แบรนด์	มีจ�านวนตัวบ่งชี้	4	ตัว	ได้แก่	อาจารย์

ผู ้ สอนมี ศิลปะในการสอนสามารถ ดึง ดูด 

ความสนใจนักศึกษาอาจารย์เอาใจใส่ดูแล 

และให ้ค� าปรึกษาแก ่นัก ศึกษามี ผู ้บริหาร	

คณาจารย์ที่เอาใจใส่เป็นกันเองกับนักศึกษาและ

มีความผูกพันมีน�้าใจระหว่างผู้บริหาร	คณาจารย์	

เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

อภิปรายผล

	 1)	 องค์ประกอบของการพัฒนาแบรนด์

ของมหาวทิยาลยัเอกชนม	ีจ�านวน	5	องค์ประกอบ	

และมตัีวแปรอธบิายองค์ประกอบรวม	24	ตัวแปร	

น�ามาอภิปรายผล	ดังต่อไปนี้	

	 องค์ประกอบที่	1	ความก้าวล�้าของแบรนด์	

มีตัวแปร	7	ตัวแปรร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้	 

ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่ากระแสของโลก

ป ัจจุบันนี้จะให ้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลยุค	4.0	 

ที่เน้นให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยี	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของมอร ์แกนแอนฮัน	

(Morgan	 &	 Hunt , 	 1994)	 กล ่าวคือหาก

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและ 

ตามเทรนด์อยู ่ตลอดเวลาก็จะส่งผลให้ลูกค้า 

เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจต่อมหาวิทยาลัยสามารถ

สรุปได้ว่าหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

รับรู้ถึงแบรนด์ในด้านความก้าวล�้าของแบรนด	์

ที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ

มหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากข้ึนเช่นกันและนักศึกษา

ที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มี ระบบการศึกษา

นานาชาติจะมีโอกาสในอาชีพการงานมากกว่า

ในระบบปกติรวมท้ังโอกาสในการพัฒนาตนเอง

การศึกษานานาชาติในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่

ท้าทายจะท�าให้มหาวิทยาลยัเข้มแข็งเป็นองค์การ

หลักของภูมิภาค	
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	 องค์ประกอบที่	 2	 รากฐานของแบรนด์	 

มีตัวแปร	 5	 ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบนี ้

ที่ผลเป ็นเช ่นนี้อาจเป ็นเพราะว ่าในแต ่ละ

มหาวิทยาลัยจะต้องมีนโยบายหลักของแต่ละ

มหาวิทยาลัยว่ามุ่งเน้นไปด้านไหนเช่นทางด้าน

นิเทศศาสตร์	เน้นความเป็นนานาชาติ	ท�าให้การ

ตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักศึกษาชัดเจน

มากขึ้น	ในการสร้างแบรนด์	ต้องมีจุดมุ่งหมายไป

ในทางเดียวกันสอดคล้องกับ	เทมเปิล	(Temple,	

2006)	พบว่า	การพัฒนาแบรนด์ของมหาวทิยาลยั	

เป็นกระบวนการหน่ึงของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย	โดย

การสร้างแบรนด์ที่สะท้อนจุดแข็งมหาวิทยาลัย

ให้เป็นท่ีรู ้จักอย่างแพร่หลาย	ท�าให้สามารถ 

ช่วงชิงโอกาสท่ามกลางการแข่งขันระหว่าง 

สถานศึกษาจ�านวนมากได้และสอดคล้องกับ	

แคพเฟอเรอร์	 (Kapferer,	2012)	ได้เสนอข้อคิด

เห็นพ้ืนฐานของการพัฒนาแบรนด์	คือการระบุ

รากฐานของแบรนด์	(brand	platform)	ให้มคีวาม

ชัดเจน	แหลมคมและได้ใจความเพื่อให้ผู้บริโภค

รับรู้ว่าแบรนด์น้ันๆ	จะเสริมสร้างคุณประโยชน์

อะไรได้บ้าง

	 องค์ประกอบที่ 	 3	 การสื่อสารแบรนด  ์

ผ ่านส่ือ	 มี ตัวแปร	 4	 ตัวแปร	 ร ่วมอธิบาย 

องค์ประกอบอาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการ

สือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์มคีวามส�าคญั

มากในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ให้เป ็นที่รู ้จักและน�าเสนอสิ่งที่ โดดเด ่นเป ็น

เอกลักษณ์ของตนออกมาสอดคล้องกับงานวิจัย

ของซาพลีโอ	(Chapleo,	2005)	ได้ท�าการวิจัย 

เชิ งคุณภาพเกี่ ยว กับแบรนด ์ ของสถาบัน

อุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรที่ ประสบ 

ความส�าเ ร็จว ่ามีองค ์ประกอบอะไรบ ้าง	 มี 

องค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

สื่อสารแบรนด์	คือ	กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์	

(public	relation	strategy)	 เพื่อให้ผลงานของ

มหาวิทยาลยัเป็นทีป่ระจกัษ์ถ่ายทอดออกสูส่งัคม

ภายนอกต้องอาศัยการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร

ในลักษณะการประชาสัมพันธ์ผ ่านสื่ออย่าง

สม�่าเสมอและยั่งยืนต่อเนื่อง

	 องค์ประกอบที่ 	 4	 จุดเด่นของแบรนด์	 

โดยมีตัวแปร	4	 ตัวแปร	อธิบายองค์ประกอบนี้	 

ทีพ่บเช่นนีเ้พราะว่าในแต่ละมหาวทิยาลยัจะต้อง

มีการสร้างจุดแข็งของตนข้ึนมาให้เป็นที่ยอมรับ

และมีชื่อเสียงสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัย

อืน่ได้พร้อมทัง้สร้างจดุดงึดดูนกัศกึษาเข้ามาเรยีน 

และสร้างความแตกต่างในเรื่องของหลักสูตร 

ให้ต่างจากคู่แข่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 

ด้วยกันสอดคล้องกับ	มาริง	 (Maringe,	2005)	

กล่าวว่า	การพัฒนาหลักสูตรเป็นหัวใจส�าคัญ 

ของการพัฒนาด ้านกลยุทธ ์การตลาดของ

อุดมศึกษา	หลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้เรียน

อย่างแท้จริง	 หลักสูตรและการจัดอุปกรณ  ์

การเรียนการสอนที่มีความทันสมัย	ที่ออกแบบ

มามคีณุภาพหรอืไม่ขึน้อยูก่บัการให้ความส�าคญั

ขององค์กรทั้งภายในภายนอก	 การสร้างทีม

ในการบริหารจัดการ	และการพัฒนาหลักสูตร	

การใช้เทคนิคการตลาดต่างๆ	 และการวิจัย 

เพื่อพัฒนาการพัฒนาสภาพแวดล ้อมของ 

การเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นให้มหาวิทยาลัยเป็น

สถานที่สร้างเสริมประสบการณ์

	 องค์ประกอบที่	 5	อัตบุคคลของแบรนด์	 

โดยมีตั วแปร 	 4 	 ตั วแปร 	 ร ่ วมกันอธิบาย 

องค์ประกอบนี้ผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากร

ทกุคนในองค์กรล้วนแล้วแต่มคีวามส�าคัญในการ

ช่วยกันสร้างแบรนด์เพราะแม้ว่ามหาวิทยาลัย 
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จะมีอาคารสถานที่ ที่ สวยงาม	 มี อุปกรณ ์ 

การเรยีนท่ีทันสมัยมากเพยีงใดกต็ามแต่บุคลากร

ในมหาวิทยาลัยทุกๆ	กลุ่มก็ยังคงมีความส�าคัญ

มากกว่าทรัพยากรที่ไม่ใช่คนซ่ึงสอดคล้องกับ	 

วิสแมน	(Whisman,	2009)	มีข้อคิดเห็นว่าการ

พัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยนั้นผู ้บริหาร

จะต ้องให ้ความส�าคัญต่อบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการรับรู ้ 	 แบรนด์ของ

มหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้น	มาด้วยอาจกล่าวได้ว่า

บุคลากรภายในมีความส�าคัญมากกว่าผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัยเสียอีกดังนั้น

หากผู้บริหารสามารถชักจูงให้บุคลากรทั้งหมด

ของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

แบรนด์ของมหาวิทยาลัยแล้วย่อมน�าความ

ส�าเร็จมาให้โดยสมบูรณ์ย่ิงขึ้นและก๊ิบ	(Gibb,	

2002)	การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์

กับนักศึกษา	มีความส�าคัญต่อองค์กรแห่งการ 

เรียนรู ้	 (learning	organization)	ที่เกิดจาก 

การพัฒนาองค์ความรู้	บริบทของความรู้	และ 

องค์ประกอบขององค์ความรู้	

	 2)	 ตัวบ่งชี้ที่ได้จากการตรวจสอบและ

ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 (connoisseurship)	 

แตกต่างจากตัวแปรที่อยู ่ในองค์ประกอบที่

วิเคราะห์ได้จากค่าสถิติ

	 องค์ประกอบที่	1	ความก้าวล�้าของแบรนด์

ล�าดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้ล�าดับที่	 1	คือ	 

มภีาพรวมท่ีทันสมยัซึง่ตรงกบัผลทีไ่ด้จากค่าสถติิ

	 องค์ประกอบที่	 2	 รากฐานของแบรนด์	

ล�าดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้ล�าดับที่	 1	คือ	 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย	ซึ่งแตกต่างจากผล 

ทีไ่ด้จากค่าสถติอิาจเป็นเพราะว่า	การตัง้นโยบาย

สูงสุดมาจากผู ้บริหารมหาวิทยาลัย	 เพื่อให  ้

เกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่แตกแยกมีเป้าหมาย

เดียวกันจะท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันและประสบความส�าเร็จชาพลีโอ	 

(Chapleo:2010)	 ที่ได ้ท�าการวิจัยคุณภาพ 

เชิงส�ารวจ	(exploratory	qualitativestudy)	ด้วย

เทคนิคเดลฟาย	(delphi	technique)	เพื่อค้นพบ

ความชัดเจนในเชิงลึกว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง 

ที่ ท� า ให ้แบรนด ์ของมหาวิทยาลัยประสบ 

ความส�าเร็จซึ่งกลุ ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์

แบบกึง่โครงสร้าง	(semi-structured	interviews)	

ในครั้งนี้ได้แก่ผู ้บริหารระดับสูงและผู ้บริหาร

งานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีข้อค้นพบ 

องค์ประกอบส�าคัญ	1	ใน	5	องค์ประกอบของ

แบรนด์มหาวิทยาลัยที่ประสบความส�าเร็จคือ

วสิยัทัศน์ชดัเจนมหาวทิยาลยัทีม่แีผนยทุธศาสตร์

ระยะยาวและสามารถสือ่สารให้เหน็ถงึการปฏบิตัิ

ที่บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้โดยประจักษ์

แล้วย่อมเป็นส่วนช่วยให้แบรนด์ของมหาวทิยาลยั

ประสบความส�าเร็จ

	 องค์ประกอบที่ 	 3	 การสื่อสารแบรนด  ์

ผ่านสื่อ	ล�าดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้ล�าดับ

ที่	 1	คือ	การสื่อสารแบรนด์ผ่านเว็บไซด์ของ

มหาวิทยาลัย	ซึ่งตรงกับผลที่ได้จากค่าสถิติ

	 องค์ประกอบที่ 	 4	 จุดเด่นของแบรนด์		

ล�าดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้ล�าดับที่	 1	 คือ

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เป็นที่ต ้องการของ

ตลาดแรงงาน	ซึง่แตกต่างจากผลทีไ่ด้จากค่าสถติ ิ

อาจเป็นเพราะหลักสูตรมีความส�าคัญเพราะ

เปรียบเสมือนสินค้าที่นักศึกษาเลือกที่จะเรียน

และในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียด

ของหลักสูตรเป็นไปได้ง่าย	เพราะมหาวิทยาลัย 

แต่ละแห่งจะต้องให้รายละเอียดของหลักสูตร

ไว้อย่างชัดเจนและต้องแสดงให้เห็นถึงอาชีพ 
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ทีจ่ะสามารถไปท�างานได้หลงัส�าเรจ็การศกึษานัน่

หมายความว่านักศึกษาต้องทราบอยู่แล้วขณะนี ้

หลักสูตรใดสาขาวิชาไหนเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดเรียนจบมาแล้วมีงานท�าแน่นอนไม่ตกงาน	 

หลักสูตรนั้นๆ	 ก็จะเป ็นที่นิยมของนักศึกษา 

ที่ เลือกเข ้ามาเ รียนซึ่ งแมคอเล็กซานเดอร ์

(McAlexander,	et	al,	2006)	กล่าวว่าตัวบ่งช้ี

ต่างๆ	เหล่านี้	ล้วนเป็นการสะท้อนตัวบ่งชี้ที่แสดง

ให้เห็นถึงความส�าคัญของการจัดหลักสูตรให้

ทันสมัยเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและการ

จัดหาอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนร้อนการสอน

ให้มีความทันสมัย

	 องค์ประกอบที่	5	อัตตบุคคลของ	แบรนด	์

ล�าดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้ล�าดับที่	 1	คือ

อาจารย์ผู้สอนมีศิลปะในการสอนสามารถดึงดูด

ความสนใจนักศึกษา	 ซึ่งตรงกับผลที่ได ้จาก 

ค่าสถิติ

ข้อเสนอแนะ

	 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเอกชน	สามารถ

น�าองค์ประกอบและตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบทีไ่ด้จาก

งานวิจัยในคร้ังนี้ไปเป็นหลักคิดในการพัฒนา

แบรนด์ของมหาวิทยาลัยและด�าเนินนโยบาย 

การพัฒนาแบรนด์ที่ต่อเนื่องเพ่ือเป็นการพัฒนา

อย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอื้อ 

ต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาลักษณะ 

พฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร	 2)	 ตรวจสอบ 

ความกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา 

เอกชนในกรุงเทพมหานคร	3)	ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร	กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	คือ	นักเรียน 

อาชีวศึกษาเอกชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในปีการศึกษา	2559	จ�านวน	902	คน	โดยใช้วิธีการ 

สุ่มแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี 

ต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	มีค่าความเชื่อมั่นที่	 .96	สถิติที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	ค่าร้อยละ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ 

เพียร์สัน	และการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ลักษณะพฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร	ประกอบด้วย	การช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	กิจกรรมการกุศล	การให้ความร่วมมือ	 

และการรักษาปทัสถาน	2)	ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในดัชน ี

กลุ่มสัมบูรณ์	พบว่าค่า	Chi-square	 (X2)=45.00,	df=34,	p=.10,	ค่า	GFI=.99,	ค่า	AGFI=.98,	 

ค่า	RMSEA=.01,	ค่า	SRMR=.01	ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ	พบว่า	ค่า	CFI=1.00	เมื่อพิจารณา 

ตามเกณฑ์ความกลมกลืน	พบว่า	ค่า	Chi-square	 (X2)	 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	และดัชนีอื่นๆ	ชี้ 

ให้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	3)	อิทธิพลทางตรงสูงสุด 

ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมาจากปัจจัย 

ด้านคติรวมหมู่	 มีค่าอิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ	.29	รองลงมาเป็นปัจจัยด้านหลักการนิยม	ปัจจัย

ด้านความเอื้อเฟื้อ	และปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน	มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ	 .28,	 .22	และ	.16	 
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ตามล�าดับจากค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์	พบว่าทั้ง	 4	ปัจจัยเชิงสาเหตุสามารถร่วมกันอธิบายผล 

ของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้ร้อยละ	62	(R2=.62)

ABSTRACT

	 This	 research	was	 to	develop	 the	causal	model	 of	prosocial	behavior	 of	 the	 

privatevocational	students	 in	Bangkok	with	 the	 following	objectives:	1)	To	study	 the	 

characteristics	of	prosocial	behavior	of	 theprivate	vocational	students	 in	Bangkok.	2)	To	 

examine	the	validity	of	 the	model	of	prosocial	behavior	of	 theprivate	vocational	students	

in	Bangkok,	and	3)	To	study	 the	effects	of	causal	 factors	on	prosocial	behavior	of	 the	

privatevocational	students	 in	Bangkok.	The	 total	sample	size	of	902	private	vocational	 

students	 inacademic	year	2016	was	selected	by	using	the	multi-stage	sampling	method.	 

The	research	instrument	to	collect	data	was	the	inventory	of	the	causal	factors	on	prosocial	

behavior	of	private	vocational	students	with	.96	reliability.The	statistics	used	for	analyzing	 

the	data	were	means,	percentages,	standard	deviations,	Pearson	correlation	coefficients	 

and	the	analysis	of	causal	relationships	by	Structural	Equation	Modeling.

	 The	research	findings	were	1)	Prosocial	behavior	of	 theprivate	vocational	students	 

in	Bangkok	comprised	helping,	sharing,	charity,	cooperation	and	norm	observing	2)	The	

validation	of	 the	causal	model,	considering	 from	the	statistically	 insignificant	chi-square	 

value	and	 the	absolute	 fit	 index	with	X2=	45.00,	df=34,	p=.10,	GFI=.99,	AGFI=.98,	 

RMSEA=.01,	SRMR=.01	and	the	comparative	fit	 index	with	CFI=1.00,	 indicated	that	 the	 

model	was	fit	 to	 the	empirical	data.	3)	The	highest	direct	effect	of	 the	causal	 factors	on	 

prosocial	behavior	of	theprivate	vocational	students	was	Collectivism	with	the	value	of	.29.	 

The	next	 lower	direct	effects	were	Principlism,	Altruism,	and	Egoism	with	the	direct	effect	 

values	of	 .28,	 .22	and	 .16	 respectively.	From	 the	predicted	coefficient,	 the	 research	 

wasfound	that	all	 four	causal	 factors	could	explain	62	percentage	of	prosocial	behavior	 

of	theprivate	vocational	students	(R2=.62).

ค�าส�าคัญ	:	พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

Keywords	:	Prosocial	Behavior,	Private	Vocational	Students.
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บทน�า

	 พฤติกรรมเอื้อต ่อสังคม	 (Prosocial	

behavior)	 หมายถึง	 การแสดงออกท่ีบุคคล 

ท�าเพื่อประโยชน์ต ่อสังคมโดยส่วนรวมหรือ 

เป็นประโยชน์ต่อผู ้อื่น	 (ราชบัณฑิตยสถาน.	

2553:	 231)	ซึ่งมักเห็นได้ในรูปแบบของการ 

ช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	การร่วมกิจกรรมการกุศล	

การให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ	และการรักษา

กฎระเบียบของสังคม	(Mussen;	&	Eisenberg.	

1977:	3;	Reykowski.	1982:	378)	พฤติกรรม

เอ้ือต่อสังคมเป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	(สุรางค	์ 

โค ้วตระกูล.	 2554:	 402)	 เป ็นคุณลักษณะ 

ที่ส�าคัญอย่างหน่ึงของคุณธรรมจริยธรรมที่ควรม ี

ในเยาวชนโดยเฉพาะกลุ ่มนักเรียนอาชีวะ	 

(ดวงเดือน	พันธุมนาวิน.	2538:	41)	ซึ่งสอดคล้อง

กับนโยบายของกรมอาชีวศึกษาที่มุ ่งผลิตและ

พัฒนานักเรียนอาชีวะส�าหรับภาคอุตสาหกรรม	

เกษตรกรรม	และบริการ	 เพื่อพัฒนาประเทศ 

โดยเน้นการให้ความรู้	ทักษะ	คุณธรรมจริยธรรม	

และปลูกฝังนิสัยในการท�างาน	 (อาชีวศึกษา,	 

กรม.	 กองแผนงาน:	 2542)	 แต่สภาพความ 

เป็นจริงในปัจจบุนักลบัพบปัญหาต่างๆ	ในนกัเรยีน 

อาชีวะ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องพฤติกรรม	

เช่น	การใช้ความรุนแรง	การต่อต้านกฎระเบียบ

ของสถาบัน	การทะเลาะวิวาท	ท�าให้ภาพพจน์ 

ของนักเรียนอาชีวะถูกมองว ่ามีพฤติกรรม 

ไม่เหมาะสม	(ดวงนภา	มกรานุรักษ์.	2554:	9)	

และท่ีถูกก�าหนดให้เป็นปัญหาระดับชาติของ

กลุ่มนักเรียนอาชีวะ	คือปัญหาการทะเลาะวิวาท

กันของนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน	 (สุภาพร	 

อาจเดช.	2555:	1-16)	ปัญหาดังกล่าวที่สะสม 

และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในกลุ ่มนักเรียน

อาชีวะ	มีสาเหตุหนึ่งมาจากการที่นักเรียนอาชีวะ

ขาดการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

ทั้งในด้านความรู ้และแนวทางปฏิบัติ	 ดังนั้น 

ผู ้วิจัยเล็งเห็นความจ�าเป็นและเร่งด่วนที่ต้อง 

เสริมสร้างให้นักเรียนอาชีวะมีคุณธรรมจริยธรรม

ที่เด่นชัด	ท�าให้สังคมได้เห็นและเกิดการยอมรับ	

และหนึ่งในคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้วิจัยได้ศึกษา

คือพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	ที่มีปัจจัยเชิงสาเหตุ 

มาจากด้านประโยชน์ส่วนตน	(Egoism)	ด้าน

ความเอื้อเฟ ื ้อ	 (Altruism)	 ด ้านคติรวมหมู ่	

(Collectivism)	 และ/หรือด้านหลักการนิยม	

(Principlism)	(Mikulincer;	&	Shaver.	2010:	 

20-28;	citing	Batson.	2008)	ซึ่งหากสามารถ

เสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าวให้เกิดในตัว

ของนักเรียนอาชีวะ	พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมก็จะ

เกิดข้ึนตามมา	 เช่น	การช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	

การร่วมท�ากิจกรรมการกุศล	การให้ความร่วมมือ	 

และการรักษาปทัสถานทางสังคมเป ็นต ้น 

อนัจะสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาด้านพฤตกิรรม

และภาพลักษณ์ที่ใช้ความรุนแรงของนักเรียน

อาชีวะให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน

	 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น	 ผู ้วิจัยมี 

ความประสงค ์ที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ ์ 

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร	

ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาลักษณะพฤติกรรม

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	

การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจัย 

เชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 และการศึกษา 

อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 
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การวิจัยน้ีจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาและ 

เสริมสร ้ างให ้ นัก เรียนอาชีวศึกษาเอกชน

มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	มีค ่านิยมของการ 

ช่วยเหลือสังคม	สร้างภาพลักษณ์ใหม่	 และ 

เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ	อันจะส่งผลดีให้เกิดกับ

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เ พื่ อ ศึ กษ า ลั ก ษณะพฤติ ก ร ร ม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของ

โมเดลปัจจยัเชงิสาเหต	ุได้แก่	ปัจจยัด้านประโยชน์

ส่วนตน	ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ	ปัจจัยด้าน

คติรวมหมู่	และปัจจัยด้านหลักการนิยม	ที่มีต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานคร

	 3.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้าน

ประโยชน์ส ่วนตน	ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ	

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่	และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม	ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานในการวิจัย

	 1.	 ลักษณะพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย	การช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	กิจกรรม

การกุศล	การให้ความร่วมมือ	และการรักษา 

ปทัสถาน

	 2.	 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัย

ด้านประโยชน์ส่วนตนปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่	และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม	ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 3.	 พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมได้รับอิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรปัจจัย	 ได้แก่	ปัจจัยด้าน

ประโยชน์ส่วนตน	ปัจจยัด้านความเอือ้เฟ้ือ	ปัจจยั

ด้านคติรวมหมู่	และปัจจัยด้านหลักการนิยม

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

โดยตรงต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	ซึ่งเบทสัน	 (Mikulincer;	&	

Shaver.	2010:	20-28;	citing	Batson.	2008)	

ได ้สรุปรูปแบบของปัจจัยที่มีอิทธิพลให้เกิด

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไว้ใน	4	รูปแบบ	ได้แก่	

ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน	(Egoism)	ปัจจัย 

ด้านความเอื้อเฟ ื ้อ	 (Altruism)	 ป ัจจัยด ้าน 

คติรวมหมู ่ 	 (Collectivism)	 และปัจจัยด้าน 

หลักการนิยม	(Principlism)	โดยที่ปัจจัยดังกล่าว

สามารถเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหน่ึง	หรือเกิดขึ้น

ควบคู่กันไปหรือเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง	4	รูปแบบ 

ก็ได้	ดังภาพประกอบ	1



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

128

การด�าเนินการวิจัย

	 ประชากร	 เป็นนักเรียนอาชีวะในระดับ 

ประกาศนียบัตรวิ ชา ชีพชั้ นป ีที่ 	 1 -3 	 ของ 

สถ าน ศึ กษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ อ ก ชน ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครจ�านวน	81	แห่ง	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.	2559:	ออนไลน์)	

จ�านวน	55,763	คน	(ส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน.	2559:	ออนไลน์)

	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการสุ ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน	 (Multi-stage	 random	sampling)	 

โดยมีเขตพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

เป็นกลุ ่ม	 (Cluster)	 และมีสถานศึกษาและ

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม	(Sampling	unit)	

ใช้การก�าหนดจ�านวนสถานศึกษาตามสัดส่วน 

ของกลุ่มเขต	 (Proportional	allocation)	และ 

สุ ่มแบบง่ายโดยวิธีการจับสลากแบบใส่คืน 

ได้ทั้งหมด	30	ห้องเรียน	นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

902	คน	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบวัด

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	ที่พัฒนาข้ึนจาก

การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง	จากการสนทนา

กลุ่มระหว่างผู้เชี่ยวชาญ	และจากการสัมภาษณ์

ภาพประกอบ 1	กรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
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กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระดบัผูน้�าและ

นักกิจกรรม	แบบวัดนี้เป็นแบบวัดมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับของ	Likert	ผ่านการตรวจ

สอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ	 

มีการตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยน�าไปทดลอง

ใช ้กับกลุ ่มนัก เรียนอาชีวศึกษาเอกชนท่ีมี

คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างและน�า

มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 

ครอนบาค	(Alpha	Coefficient	of	Cronbach)	

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด	พบว่า

แบบวัดทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นในระดับสูง	มีค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ	.96	จากนั้นท�าการวิเคราะห ์

หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อจากทั้งหมด	142	ข้อ	 

คัดเหลือ	 90	 ข้อ	มีค ่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง	.22	ถึง	.72	เป็นแบบวัดฉบับจริง

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลวิจัยกับ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนท่ีก�าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 1-3	จาก 

สถานศกึษาอาชีวศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานคร 

ที่ ได ้จากการสุ ่มตัวอย ่างจ�านวน	 10	 แห ่ง	 

30	ห้องเรียน	ได้แบบวัดทั้งสิ้น	902	ชุด

	 การวเิคราะห์ข้อมลูเป็นการวเิคราะห์ข้อมลู

เบื้องต้นด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปโดยวิเคราะห์

ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตโดยใช้ 

ค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค ่าเฉลี่ย	 ค ่าร ้อยละ	 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกต

ทั้งหมด	 โดยแสดงความสัมพันธ ์ในรูปแบบ 

เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พร้อมกับทดสอบ

นัยส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ดังกล่าว	จากนั้นใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปวิเคราะห์

เมทรกิซ์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของตัวแปรสงัเกต

ทั้งหมดเป็นข้อมูลน�าเข้า	และท�าการประมาณ 

ค่าโดยวธิไีลค์ลฮิูด้สงูสดุ	(Maximum	Likelihood)

ผลการวิจัย

	 1.	 จากผลการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่าลักษณะพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	

ประกอบด้วย	การช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	กิจกรรม

การกุศล	การให้ความร่วมมือ	และการรักษา 

ปทัสถาน

	 2.	 จากการทดสอบโมเดลสมมติฐาน 

เชิงสาเหตุที่สร้างขึ้น	ปรากฏว่าโมเดลสมมติฐาน

มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ผลการ

ตรวจสอบค่า	Chi-square	ไม่มีนยัส�าคญัทางสถติิ

โดยค่า	=45.00	(p=.10),	df=34	และค่าดชันอีืน่ๆ

เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	GFI=.99,	AGFI=.98,	

CFI=1.00,	RMSEA=.01,	SRMR=.01	กล่าวคือ

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ความกลมกลืนพบว่าค่า	

Chi-squre	(X2)	ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	และดัชนี

อืน่ๆยงัชีใ้ห้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานกลมกลนื

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	ซึ่งหมายความว่าโมเดลที่

สร้างข้ึนสามารถน�ามาอธิบายพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมได้ดังภาพประกอบ	2
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ตัวแปรผล

ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน

ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่

ปัจจัยด้านหลักการนิยม

R2

ตัวแปรเหตุ

DE

.16**

.22**

.29**

.28**

IE

-

-

-

-

.62

TE

.16**

.22**

.29**

.28**

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

	 3.	 ผู ้วิจัยน�าผลการวิเคราะห์มาแสดง 

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว ่างตัวแปรแฝง	 

ภาพประกอบ 2	โมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ดังปรากฏในตาราง	1

ตาราง 1	 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุ

**p<.01
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หมายเหตุ	:

	 DE	=	อิทธิพลทางตรง	(Direct	effects)

	 IE	=	อิทธิพลทางอ้อม	(Indirect	effects)

	 TE	=	อิทธิพลรวม	(Total	effects)

	 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	พบว่าพฤติกรรมเอื้อต่อ

สงัคมของนักเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนได้รบัอทิธพิล 

ทางตรงมีค่าเป็นบวกจากตัวแปรปัจจัยด้าน

ประโยชน์ส ่วนตน	ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ	 

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่	และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 .16,	

.22,	.29,	และ	.28	ตามล�าดับ	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดับ	.01	แสดงว่าปัจจยัทัง้	4	ด้านเป็น

สาเหตุส�าคัญของการมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

	 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง

ต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมทีละตัวแปร	พบว่า

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนได้รับอิทธิพลทางตรงสูงที่สุดมีค่าเป็น

บวกจากตัวแปรปัจจัยด้านคติรวมหมู ่	 โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 .29	แสดงว่า

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่มีอิทธิพสูงสุดต่อพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

เมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ	โดยตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ

อันดับแรกคือ	อัตลักษณ์กลุ่ม	ความร่วมมือ	และ

ค่านิยมกลุ่ม	 (น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ	.75,	.88	และ	.83	ตามล�าดับ)	กล่าวคือ	

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีอัตลักษณ์กลุ่ม	

มีความร่วมมือ	และมีค่านิยมกลุ ่มยิ่งสูงก็ยิ่ง 

มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมสูงด้วย

	 จากค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	ผลการ

วิเคราะห์พบว่าตัวแปรแฝงในโมเดลสมมติฐาน	

ได้แก่	ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน	ปัจจัยด้าน

ความเอื้อเฟื้อ	ปัจจัยด้านคติรวมหมู่	และปัจจัย

ด้านหลักการนิยม	 ร่วมกันอธิบายพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้

ร้อยละ	62	(R2=.62)

อภิปรายผล

	 1.	 ตัวแปรแฝงพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

มีตัวแปรสังเกตคือ	การช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	 

การร่วมกิจกรรมการกุศล	การให้ความร่วมมือ	 

และการรักษาปทัสถาน	 ซึ่ ง ตัวแปรเหล ่านี ้

เป็นลักษณะของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	ผลการ

วิจัยพบว่าตัวแปรสังเกตทั้ง	5	ตัว	มีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ	.68,	.63,	.65,	.76	

และ	 .61	ตามล�าดับ	ที่นัยส�าคัญทางสถิติ	 .01	 

(ค่า	 t=14.21-18.42)	แสดงว่าตัวแปรสังเกตทั้ง	 

5	 ตัว	 สามารถบ่งชี้ลักษณะตัวแปรแฝงได้ดี

กล่าวคือพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนมีการแสดงออกทางปฏิบัต ิ

ใน	5	ลักษณะนี้อย่างชัดเจน	โดยมีลักษณะของ

การให้ความร่วมมือมากที่สุด	 (.76)	 รองลงมา 

เป ็นการช ่วยเหลือ	 (.68)	 การร ่วมกิจกรรม 

การกุศล	(.65)	การแบ่งปัน	(.63)	และน้อยที่สุด

คือการรักษาปทัสถาน	(.61)	ที่พบเช่นน้ีเพราะว่า 

ผู ้วิจัยได้น�าผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่ เกี่ยวข ้องกับพฤติกรรมเอื้อต ่อสังคม	 และ 

ข ้อสรุปที่ ได ้จากการสนทนากลุ ่มระหว ่าง 

ผู้เชี่ยวชาญ	และจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในระดับผู้น�าและนักกิจกรรม	

มาเป ็นรายละเอียดของทั้ง	 5	 ลักษณะของ

พฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมในการสร้างแบบวัด

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน	ซึ่งท�าให้เนื้อหาของแบบวัดตรงประเด็น

กับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ�าวัน 
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ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 ด ้วยเหตุนี้ 

จึงท�าให้ผลการวิจัยยืนยันทฤษฎีและแนวคิด

ของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมที่ผู ้วิจัยได้ศึกษา	

และสอดคล ้องกับแนวคิดของมู เซน	 และ 

ไอเซนเบิร์ก	 (Mussen;	&	Eisenberg.	1977:3)	

และเรโคสกี	 (Reykowski.	 1982:378)	ที่ได้

แจกแจงรูปแบบหรือลักษณะของพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมครอบคลุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างกว้างขวาง	 เช่น	การให้ความช่วยเหลือ 

ด้านวัตถุและด้านจิตใจแก่คนทุกข์ยากล�าบาก	

การแบ่งปันวัตถุสิ่งของที่มีอยู่	การร่วมกิจกรรม

การกุศล	การให้ความร่วมมือการเสียสละตนเอง	

และการปฏิบัติตามปทัสถานและงานวิจัยของ	

มิลเลอร์	และคณะ	(Miller;	et	al.	1991:	54)	 

ทีว่่าพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมเป็นพฤตกิรรมเชงิบวก

ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในสังคม	โดยมีเจตนาที่จะ

เกื้อกูลประโยชน์ให้กับผู้อื่น	เช่น	การแบ่งปัน	การ

ช่วยเหลือ	การบริจาค	เป็นต้น

	 2.	 โม เดลป ั จจั ย เ ชิ งสา เหตุ ที่ มี ต ่ อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานครมีความกลมกลืน 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบเช่นนี้เพราะว่าผู้วิจัย

ได้ศึกษาเฉพาะปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจ

ในการแสดงพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมโดยตดัปัจจยั

อื่นท่ีอาจเป็นตัวแปรแทรกซ้อน	เช่น	ปัจจัยของ

จ�านวนผูร้บัรูใ้นเหตกุารณ์	ซึง่มผีลต่อการกระจาย

ความรับผิดชอบ	ปัจจัยความเป็นสังคมเมืองท่ีมี

ความเป็นปัจเจกบุคคลสูง	และสังคมชนบทท่ีมี

ความเอื้ออาทรสูง	และปัจจัยการเกื้อกูลในระบบ

เครือญาติ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเบทสัน	

(Mikulincer;	&	Shaver.	2010:	20-28;	citing	

Batson.	2008)	 ท่ีได้อธิบายรูปแบบของปัจจัย

เชงิสาเหตทุีเ่ป็นแรงจงูใจให้เกดิพฤตกิรรมเอือ้ต่อ

สังคม	ประกอบด้วย	ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน	

ปัจจัยด้านความเอ้ือเฟื้อ	ปัจจัยด้านคติรวมหมู่	

และปัจจัยด้านหลักการนิยม	และงานวิจัยของ	

ซุย	เชค	และไล	(Siu;	Shek;	&	Lai.	2012:	1-7)	 

ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ท�านายพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา	ได้แก่	ปทัสถาน

ทีเ่อือ้ต่อสังคม	ค่านยิมของการแสวงหาประโยชน์

ส่วนตน	และความเห็นอกเห็นใจ

	 3.	 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัย 

เชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร	

พบว่าทั้ง	4	ปัจจัยเชิงสาเหตุส่งอิทธิพลทางตรง 

มีค่าเป็นบวกต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	แสดงว่าทั้ง	4	ปัจจัย

เป็นสาเหตุส�าคัญของการมีพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 และ 

ร่วมกนัอธบิายพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนได้ร้อยละ	62	(R2	=.62)	ที่พบ

เช่นนี้เพราะว่าแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม

เอื้อต่อสังคมของบุคคล	อาจมาจากเพียงปัจจัย

ด้านเดียว	หรือมีปัจจัยด้านอื่นร่วมด้วย	 เช่น	

บริจาคทานเพราะอยากได้ค�าชมเชย	 แต่ใน 

ขณะเดียวกันก็เกิดความสงสารและมีหลักการ

ด้านมนุษยธรรมเป็นแรงจูงใจเสริมให้แสดง

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมออกมา	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของเบทสันที่ว ่า	ปัจจัยเชิงสาเหตุ

สามารถส ่งอิทธิพลทางตรงต ่อพฤติกรรม 

เอือ้ต่อสงัคมได้อย่างใดอย่างหน่ึง	หรอืส่งอทิธพิล

ควบคู ่กันไป	 หรือส ่งอิทธิพลพร ้อมกันทั้ง	 4	 

รปูแบบ	(Mikulincer;	&	Shaver.	2010:	29;	citing	

Batson.	2008)
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ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

	 1.	 พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนมีการแสดงออกทางปฏิบัติ

ใน	5	 ลักษณะอย่างชัดเจน	โดยมีลักษณะของ

การให้ความร่วมมือมากที่สุดรองลงมาเป็นการ

ช่วยเหลือ	การร่วมกิจกรรมการกุศล	การแบ่งปัน	 

และน้อยท่ีสุดคือการรักษาปทัสถาน	 ดังนั้น	 

การท่ี นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะแสดง

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมออกมา	 ผู ้ที่เก่ียวข้อง

ควรให ้ความส� าคัญกับด ้ านการให ้ความ 

ร่วมมือ	เปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ได ้แสดงออกในด ้านการให ้ความร ่วมมือ 

ในกิจกรรมต่างๆ	ที่สอดคล้องกับวัยที่เต็มด้วย 

พลังกลุ ่ม	 เช่น	 กิจกรรมกีฬาสี	 การเข้าชมรม	

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	

เมื่อพิจารณาการแสดงพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในด้านการรักษา

ปทัสถานซึ่งมีการแสดงออกน้อยที่สุด	เป็นหน้าที่

ของครู	ผู้ปกครอง	และนักอบรมที่ต้องส่งเสริม 

ให้นักเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนแสดงออกในด้านนี้

เช่นกัน	โดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยา

วัยรุ่น	 เพราะนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเป็นวัย

ที่รักอิสระ	ไม่อยู่ในกฎระเบียบ	และยึดกลุ่มเพื่อน

เป็นหลัก	ดังนั้นการที่ให้นักเรียนอาชีวศึกษา 

เอกชนค่อยๆ	ซึมซับการรักษากฎระเบียบของ

สังคม	จะท�าให้นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเกิด 

การยอมรบัและแสดงออกพฤตกิรรมเอือ้ต่อสังคม

ในด้านนี้สูงขึ้น	

	 2.	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัย 

เชิงสาเหตุท้ัง	4	ปัจจัย	 เป็นสาเหตุส�าคัญของ 

การมีพฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	 โดยแต่ละปัจจัยมีตัวบ่งชี้

คุณลักษณะของแต่ละปัจจัยอย่างชัดเจนและ 

เป็นรูปธรรมสามารถใช้เป ็นแนวทางในการ

เสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อ 

สังคมในตัวนักเรียนอาชีว ศึกษาเอกชนซึ่ ง 

การเสรมิสร้างและพฒันาน้ีอาจอยูใ่นรปูแบบของ

โปรแกรมการฝึกอบรมเชงิจิตวทิยา	หรอืโปรแกรม

การให้ค�าปรึกษากลุ่ม	โดยเน้นท่ีปัจจัยด้านคติ

รวมหมู่เพราะปัจจัยนี้ส่งอิทธิพลทางตรงสูงสุด

ต่อการมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	ดังนั้นหากส่งเสริมให้เกิด 

อัตลักษณ์กลุ่ม	ความร่วมมือ	และค่านิยมกลุ่ม

ในตัวนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนยิ่งมาก	ก็จะ

ท�าให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในตัวนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนสูงขึ้นด้วย	ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าว

สอดคล้องกับวัยและวัฒนธรรมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน

	 3.	 จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ผูว้จิยัพบว่าการสมัภาษณ์กลุม่	(Group	interview)	

กับนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป็นสภานักเรียน	

นักกิจกรรม	นักกีฬา	หัวหน้าห้อง	เป็นเครื่องมือ

เชิงคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูง	ประหยัดเวลา	

รวดเร็ว	ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในชีวิตประจ�าวันของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยข้อมูลดังกล่าว 

ถูกน�าไปใช้สร้างแบบวัดที่มีค่าความเชื่อมั่นสูง	 

ดังนั้นงานวิจัยใดที่ต ้องท�ากับกลุ ่มนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	การสัมภาษณ์กลุ่มถือว่าเป็น

เครื่องมือเชิงคุณภาพอันดับแรกที่ควรพิจารณา

	 4.	 จากการ เก็บข ้ อมู ลกับ นัก เ รี ยน

อาชีวศึกษาเอกชน	ผู ้วิจัยพบว่าการที่ผู ้วิจัยมี

โอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์และท�าความเข้าใจกับ

นักเรียนในชั้นเรียนก่อนท�าแบบวัด	จะได้ข้อมูล 

ที่ เป ็ นจ ริ งมากกว ่ าการส ่ งแบบวัดให ้ กั บ 
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สถานศึกษาและรอผลข้อมูลส่งกลับมา	 เพราะ

ข้อมูลท่ีได้รับกลับมานั้นมีถึงเกือบร้อยละ	30	 

ที่ใช้ไม่ได้	 เช่น	 ไม่ได้ท�าบางหน้า	มีการทิ้งดิ่ง

ของข้อมูลให้คะแนนแบบเรียงฟันปลา	เป็นต้น	 

ดังนั้นหากมีการวิจัยที่ท�ากับนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน	ผู้วิจัยควรเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	จะท�าให้

ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและน่าเชื่อถือ	 เพราะสังคม 

และวัฒนธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

แตกต่างจากของนักเรียนทั่วไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 น�าแบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา	 ไปใช้กับกลุ ่ม

ตัวอย่างนักเรียนอาชีวะท่ัวประเทศทั้งสังกัด 

ภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อทดสอบความ

กลมกลืนของโมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 เพื่อหาผลสรุปในภาพรวม 

ของประเทศที่สามารถท�าให้เป็นมาตรฐานและ

ยอมรับในระดับสากล

	 2.	 ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูล

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นของปัจจัย 

เชิงสาเหตุอื่นๆ	ที่อาจส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน	ซึ่งจะท�าให้งานวิจัยมีเนื้อหาและขอบเขต

ของโมเดลโครงสร้าง	 (Structural	model)	ที่ 

กว ้างขึ้นหรืออาจจะท�าการศึกษาให ้ลุ ่มลึก 

เฉพาะโมเดลการวัด	 (Measurement	model)	 

ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวในรูปแบบเชิงส�ารวจ

หรือเชิงยืนยัน	ซึ่งจะท�าให้งานวิจัยมีความเข้มข้น
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องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

Components of The Effectiveness Welfare School

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้น้ี	มวีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของประสทิธผิลโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์	

และ	2)	 เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	วิธีด�าเนินการวิจัย	 

ประกอบด้วย	3	 ข้ันตอน	คือ	1)	การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

บนพื้นฐานของหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล	2)	การพัฒนาเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัย	และการวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	3)	การยืนยัน 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�าเร็จการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	กลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	 สังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	44	โรงเรียน	โดยใช้การสุ่มแบบง่าย	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	ได้แก่	

แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง	แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	และ

แบบวเิคราะห์ยนืยนัองค์ประกอบและตวับ่งชี	้สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าความถ่ี	

ค่ามัชฌิมเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ฐานนิยม	และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	1.	ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	มีจ�านวน	4	องค์ประกอบ	คือ	 

เน้นคุณภาพวิชาการ	ความตื่นตัวในการบริหารจัดการ	ศักยภาพและสมรรถภาพของครูและบุคลากร	 

และภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	2.	ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประสิทธิผลมีความเหมาะสม	เป็นประโยชน์และสามารถน�าไปใช้ได้จริง

อรรณอัมไพ	ภาสศักดิ์ชัย,	ชวนชม	ชินะตังกูร,	กมลมาลย์	ไชยศิริธัญญา
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	 research	were	1)	 to	study	 the	effectiveness	components	of	 the	 

welfare	school	and	2)	to	verify	the	indicators	for	effectiveness	of	the	welfare	school.

	 The	research	methodology	consisted	of	3	steps	which	were	1)	the	content	analysis	 

to	scope	the	conceptual	framework	based	on	the	effective	school	administration	theories;	 

2)	 the	 instruments	development	and	factor	analysis	of	effectiveness	components	of	 the	 
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welfare	school;	and	3)	verification	of	 indicators	 for	effectiveness	components	of	 the	 

welfare	school.	The	sample	was	44	welfare	schools	under	Office	of	 the	Basic	Education	

Commission	 from	simple	 random	sampling.	The	 instruments	of	 the	 research	were	 the	 

semi-structured	interview,	questionnaire	about	the	effectiveness	components	of	the	welfare	

school,	and	connoisseurship	 form.	The	statisticsused	for	data	analysis	were	 frequency,	

percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation,	mode,	and	exploratory	factor	analysis.	

	 The	 research	 resultrevealed	 that	1)	 the	effectiveness	components	of	 the	welfare	 

school	consisted	of	4	 factors;	academic	quality	orientation,	management	awareness,	 

potential	and	performance	of	teachers	and	personnel,	and	creative	leadership.	

	 2)	 the	 indicators	 for	effectiveness	components	of	 the	welfare	schools	consisted	 

of	15	indicators	which	were	mutually	verified	by	the	experts	that	all	 indicators	were	found	 

in	accordance	with	propriety,	feasibility,	utility,	and	accuracy.

Keywords	:	effectiveness	components,	welfare	school	

บทน�า

	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียน 

ในสังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับบุคคล

ที่รัฐจ�าเป็นต้องให้การสงเคราะห์เป็นพิเศษ	 

เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทาง

	 การศึกษาแก่ผู ้ยากไร้และผู้เสียเปรียบ

ทางการศึกษา	 ซึ่ ง เป ็นนโยบายส�าคัญของ

กระทรวงศึกษาธิการในอันที่จะสร้างความเสมอ

ภาคทางการศึกษาให้เด็กยากไร้และด้อยโอกาส

ด้วยการฝึกอบรมในวิชาสามัญและวิชาชีพ	 

ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวต้องด�าเนินการรับผิดชอบ 

การจัดการศึกษาและการด�าเนินการตามแนว

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	จึงต้องใช้

องค์ประกอบด้านต่างๆ	ในการบรหิารงานทีส่่งผล

ถึงความส�าเร็จของความมีประสิทธิผล	โรงเรียน

ที่ประสบผลส�าเร็จและเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน	 เพราะเป็นผลมาจากแนวทาง 

การพัฒนาท่ีมีประสิทธิผลน้ันมีความส�าคัญยิ่ง 

ต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียน	ซึ่งท�าให้ผู ้วิจัย 

มีความสนใจและต ้องการศึกษาเกี่ ยวกับ 

องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษา 

สงเคราะห์	ว่าควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบ

ใดบ้าง	 และน�ามาเป็นตัวบ่งชี้ในการพัฒนา

กระบวนการบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เพื่อที่จะท�าให ้โรงเรียนประสบความส�าเร็จ 

ในการบริหารจนท�าให้โรงเรียนมีประสิทธิผล	 

โดยอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทาง 

ในการพฒันาซึง่ต้องใช้ความทุม่เทความพยายาม

ในทุกด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มีความเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันในการมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

และมีความท้าทาย	 ด ้วยการมีทรัพยากรที ่

เพียงพอและมีคุณภาพ	อีกทั้งการมีวิสัยทัศน์ 

ของการบริหารหลักสูตรและการสอนที่กว้างไกล 

และความเป็นผู้น�าของผู้บริหารและครูในการ



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

138

พัฒนา	พร้อมท้ังบรรยากาศแห่งการยอมรับ

นับถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 เพื่อจะเป็น 

องค์ประกอบที่ส�าคัญของกระบวนการบริหาร 

ที่จะมุ่งสู ่การเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล	 เพื่อ 

เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารการศึกษาของชาติ	จึงใช้แนวคิดทฤษฎ ี

ของนักการศึกษามาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจัย	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ให้ได้ตามมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติและส่งผลถึงการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายของ

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1)	 เ พ่ื อ ศึ ก ษ า อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

ประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	

	 2)	 เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของ

ประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 1)	ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ์

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ	

2)	ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลของเพียซ	(Pierce:	1991)	แนวคิด

ทฤษฎีการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของ 

สเต็ดแมน	(Stedman:	1987)	แนวคิดทฤษฎีการ

บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของเอ็ดมอนดส์	 

(Edmonds:	2001)	แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลของเซอร ์ จิ โอวานี	

(Sergiovanni:	1991)	แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลออสตินและเรโนลด	์

(Austin	and	Reynold:	1990)	แนวคิดทฤษฎี

การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของกลิกแมน

สตีเฟนและกอร์กอน	 (Glickman,	 Stephen	 

and	Gordon:	2004)	แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลของแซลอมอนส์ฮิลแมน	 

และมอร์ติมอร์	 (Sammonds	Hillman	 and	

Mortimore:	1995)	3)	แนวคิดเกี่ยวกับแนวทาง 

การพัฒนาประสิทธิผลโรงเ รียนการศึกษา 

สงเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4)	ข้อคิดเห็นจาก

การอ้างอิงผู ้ทรงคุณวุฒิ	 (Connoisseurship)	

พิจารณาตรวจสอบและยืนยันผลการวิจัย

การด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง	ผู ้วิจัย

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร	 

คือ	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	สังกัดส�านักงาน

การศึกษาพิ เศษ	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 

จ� านวน 	 51 	 โ รง เ รี ยน 	 ก� าหนดขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจ์ซี่และมอร์แกน	 

(Krejcie	 and	Morgan:	 1970)	 ได ้จ�านวน	 

44	โรงเรียน	จากนั้นใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 

แบบง่าย	 (Simple	Random	Sampling)	ผู้ให้

ข้อมูลประกอบไปด้วย	ผู้บริหาร	คณะกรรมการ

สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา	

โรงเรียนละ	8	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	352	คน

	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัยในครั้ งนี้ คือ

แบบสอบถาม	(questionnaire)	ชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (rating	scale)	5	ระดับ	จ�านวน	 

150	ข้อ	ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย	 

โดยน�าไปใช้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่ใช่
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กลุ ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้	แล้วรวบรวม

ข ้อมูลท้ังหมดวิ เคราะห ์หาค ่าความเชื่อมั่น	

(reliability)	ของแบบสอบถามด้วยการค�านวณ

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (α-coefficient)	ตาม 

วิธีการของครอนบาค	 (Cronbach)	 ได ้ค ่า 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.975

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�าดับดังนี้	 

ส่งหนังสือขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลในการวิจัยถึงผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู ้เชี่ยวชาญ	 

และผู ้อ�านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห	์ 

ทุกขั้นตอนของการวิจัย	การสัมภาษณ์ความคิด

เห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ	ใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (semi-structured	

interview)	การจัดส่งแบบสอบถามจากโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ทั้งกลุ่มทดลองเครื่องมือ	และ

กลุม่ตวัอย่าง	ใช้วธิกีารส่งและรบัคนืทางไปรษณีย์	

และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบตรวจสอบ

และยืนยันผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ใช้วิธี

การสัมภาษณ์ด้วยตนเองและการส่งและรับคืน

ทางไปรษณีย์

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ผู้ทรง

คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ	และวิธีการวิเคราะห์

เน้ือหา(content	analysis)	การวิเคราะห์ข้อมูล

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่า

ความถี่(frequency)	และค่าร้อยละ	(frequency)	

การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของตัวแปร 

ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์	 ใช ้ค ่ามัชฌิม

เลขคณิต	(arithmetic	mean)	และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน	(standard	deviation)	การวิเคราะห์

องค์ประกอบและตัวบ่งชีป้ระสทิธผิลของโรงเรยีน 

การศกึษาสงเคราะห์	ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงส�ารวจ	 (exploratory	 factor	 analysis)	 

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	สกัดปัจจัยด้วยเทคนิค

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	 (principal	

component	analysis)	หมุนแกนแบบต้ังฉาก	

(orthogonal	rotation)	ด้วยวธิแีวรแิมกซ์	(varimax	

rotation)	 โดยผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์ในการเลือก

องค์ประกอบท่ีมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	(factor	

loading)	ที่มีค่าตั้งแต่	0.55	ขึ้นไป	ซึ่งเป็นค่า 

น�้าหนักที่มีนัยส�าคัญในทางปฏิบัติ	(practically	

significant)	ค่าไอเกน	(eigen	values)	ที่มีค่า

มากกว่า	1	และมีตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ

จ�านวนตั้งแต่	 3	ตัวแปรขึ้นไปตามเกณฑ์ของ 

ไกเซอร์	(Kaiser’s	Criterion)	และการตรวจสอบ

และยนืยนัองค์ประกอบและตวับ่งชีอ้งค์ประกอบ

ของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จาก

ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ใช้ค่าความถี่	 (frequency)	ค่า 

ร ้อยละ	 ( f requency)	 ค ่ามัชฌิมเลขคณิต	

(arithmetic	mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(standard	deviation)	และฐานนิยม	(mode)

ผลการวิจัย

	 จากการวิ เคราะห ์ ข ้ อมู ล 	 เพื่ อตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัยที่กล่าวมา	ได้ผลการวิจัย

พอสรุปได้ดังนี้

	 1)	 องค์ประกอบของประสทิธผิลโรงเรยีน

ศึกษาสงเคราะห์	สังกัดส�านักบริหารงานการ

ศึกษาพิเศษ	ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีจ�านวน	4	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 	1.1	องค์ประกอบที	่1	เน้นคุณภาพวชิาการ

มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ	 คือ	 โรงเรียน 

มีคุณภาพการเรียนการสอนอยู ่ ใน เกณฑ ์

มาตรฐาน	 โรงเรียนมีความถนัดชัดเจนเรื่อง

หลักสูตร	การวัดและประเมินผล	โรงเรียนมีระบบ

การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	โรงเรียนมีการ 
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กระตุ ้นให้ครูพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู ้น�า

วิชาการ	 และโรงเรียนมีการส่งเสริมครูและ

บุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ	

	 1.2	 องค์ประกอบที่ 	 2	 ความตื่นตัวใน

การบริหารจัดการมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ 

คือ 	 โรง เรียนมี งบประมาณท่ีเ พียงพอเ พ่ือ 

สนับสนุนการสร้างผลงาน	โรงเรียนมีหน่วยงาน

ระดับบริหารในการก�ากับดูแล	 โรงเรียนมีการ

สร้างจิตส�านึกให้บคุลากรเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร	 

และโรงเรียนมีประสิทธิภาพการจัดการเพื่อบรรลุ

เป้าหมาย

	 1.3	 องค ์ประกอบที่ 	 3	 ศักยภาพและ

สมรรถภาพของครูและบุคลากร	มีตัวแปรอธิบาย

องค์ประกอบคือ	ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณ

และการเป็นแบบอย่างที่ดี 	 ครูและบุคลากร 

มี ม า ต ร ฐ าน วิ ช า ชี พ แล ะ ใ ช ้ วิ ธี ก า ร ส อน 

ทีห่ลากหลาย	และครแูละบคุลากรมทัีกษะการใช้

สื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

	 1.4	 องค ์ประกอบที่ 	 4	 ภาวะผู ้น�าเชิง

สร้างสรรค์มีตัวแประอธิบายองค์ประกอบ	คือ	 

ผู้บริหารมีการบริหารแบบส่งเสริมการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์	ผู้บริหารมีความสามารถในการ 

บริหารแบบยืดหยุ ่น	 และผู ้บริหารค�านึงถึง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือนักเรียน	 ผู้ปกครองและ

ชุมชน

	 2)	 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบของประสิทธิผล

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มี	15	ตัวบ่งชี้	 โดยแยก

อธิบายแต่ละองค์ประกอบดังนี้	

	 2.1	 องค์ประกอบที	่1	เน้นคณุภาพวชิาการ	

มีตัวบ่งช้ีอธิบายองค์ประกอบคือ	 โรงเรียนมี

คุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

โรงเรียนมีความถนัดชัดเจนเรื่องหลักสูตรการวัด

และประเมินผล	โรงเรียนมีการส่งเสริมครูและ

บุคลากรให้มาตรฐานวิชาชีพ	 โรงเรียนมีระบบ 

การจัดการเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพ	 โรงเรียน 

มีการกระตุ ้นให้ครูพัฒนาศักยภาพสู ่การเป็น 

ผู้น�าทางวิชาการ

	 2.2	 องค์ประกอบที่	2	ความตื่นตัวในการ

บริหารจัดการ	มีตัวบ่งชี้อธิบายองค์ประกอบ

คือ	 โรงเรียนการสร ้างจิตส�านึกให ้บุคลากร 

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	โรงเรียนมีประสิทธิภาพ

การจัดการเพื่อบรรลุเป ้าหมาย	 โรงเรียนม ี

งบประมาณที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการสร้าง

ผลงาน	โรงเรียนมีหน่วยงานระดับบริหารในการ

ก�ากับดูแล

	 2.3	 องค ์ประกอบที่ 	 3	 ศักยภาพและ

สมรรถภาพของครูและบุคลากร	มีตัวบ่งชี้อธิบาย

องค์ประกอบคือ	ครูแลบุคลากรมีจรรยาบรรณ

และการเป็นแบบอย่างที่ดี	 ครูและบุคลการมี

มาตรฐานวิชาชีพและใช้วิธีการสอนหลากหลาย	 

และครูและบุคลการมีทักษะการใช ้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

	 2.4	 องค ์ประกอบที่ 	 4	 ภาวะผู ้น�าเชิง

สร้างสรรค์	มีตัวบ่งชี้อธิบายองค์ประกอบ	คือ	 

ผู้บริหารมีการบริหารแบบส่งเสริมและแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์	ผู้บริหารมีความสามารถในการ 

บริหารแบบยืดหยุ ่น	 และผู ้บริหารค�านึงถึง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ	นักเรียน	ผู้ปกครองและ

ชุมชน

  

อภิปรายผล

	 1)	 องค์ประกอบของประสทิธผิลโรงเรยีน

ศึกษาสงเคราะห์มี	4	องค์ประกอบ	คือ	

	 1.1	 เน ้นคุณภาพวิชาการ 	 มีจ� านวน	 

5	 ตัวแปร	 ที่ เป ็น เช ่นนี้ อาจเป ็น เพราะว ่า 

การบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนให้มปีระสทิธภิาพ	 
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นั้ น หมายถึ ง ก า ร มี คุณภาพทา ง วิ ช ากา ร 

ต้องประกอบด้วยโรงเรียนมีคุณภาพการเรียน

การสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	และมีความถนัด

ชัดเจนเรื่องหลักสูตรมีการพัฒนาสื่อการเรียน 

การสอนให้ทันสมยัอยูเ่สมอ	มกีารวดัและประเมนิ

ผลอย่างมีมาตรฐาน	มีการจัดระบบการเรียนรู้ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยผ่านระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา	ซึ่งโรงเรียนต้องมีการกระตุ้น 

ให้ครูพัฒนาศักยภาพสู ่การเป็นผู ้น�าวิชาการ	

อาศัยครูท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผู้น�าด้าน

วิชาการ	 ก็จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน 

ในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพตามไปด้วย	ดังน้ัน

การเน้นคุณภาพวิชาการ	จึงเป็นองค์ประกอบ

ที่มีความส�าคัญที่สุดของประสิทธิผลโรงเรียน	

สอดคล้องกับแบลสและแบลส	 (Blase	and	

Blasé:	1999)	ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�า

ทางวิชาการท่ีมีประสทิธผิล	ได้พบว่า	ประสทิธผิล

จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ	ผู้บริหารและครูต้องร่วมมือ

กันในการจัดการเรียนการสอน	สอดคล้องกับผล

การวิจัยของ	ฮาลลิงเจอร์และเมอร์ฟี่	 (Hallinger	

&	Murphy.	1985;	Hallinger.	2003)	ได้พัฒนา

รูปแบบของการจัดการด้านการเรียนการสอน	

โดยการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา	ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา	และได้พัฒนากรอบ

แนวคิดของผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการ	

3	 มิติ 	 คือ	 การก�าหนดภารกิจของโรงเรียน	 

การจดัการด้านการเรียนการสอน	และการส่งเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ

	 1.2	 ความตื่นตัวในการบริหารจัดการ	มี

จ�านวน	4	ตัวแปร	ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก

ความตืน่ตวัในการบรหิารจดัการ	คอืศลิปะในการ

ท�าให้บุคลากรร่วมปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ร ่วมกัน	 จ�าเป ็นต ้องแสดงให ้ทุกคนเห็นถึง 

ความส�าคัญและความจ�าเป ็นของกิจกรรม 

ที่มีต่อเป้าหมายขององค์กร	 โดยมีการกระจาย 

อ�านาจมากกว่ารวมศูนย์อ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง	

รับรู ้และตระหนักในสภาพการณ์ที่เกิดข้ึนหรือ 

อาจจะเกิดข้ึน	หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 "ความ

เดือนร้อนร่วมกัน”	สอดคล้องกับกลีโค	ป็อกกี	้

(Glico	Pocky:	2015)	จากองค์	ประกอบด้าน

บุคลากร	สารสนเทศ	และกระบวนการจัดการ

ความรู ้	 ที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหาร

จัดการ	และการบริหารจัดการความรู้ที่สัมฤทธิ์

ผลจ�าเป็นต้องได้รับการออกแบบและน�าไป

ปฏิบัติอย่างสอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กร	 

ซึ่งจะต้องท�าให้ทุกคนภายในองค์กรร่วมแรง

ร่วมใจและเหน็พ้องต้องกนัในการผลกัดันกจิกรรม

ด้านบริหารจัดการความรู้นั้นด้วย

	 1.3	 ศักยภาพและสมรรถภาพของครู 

และบุคลากร	มีจ�านวน	3	ตัวแปร	ที่พบเช่นนี ้

อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาเพิ่มพูนความรู  ้

ความเข้าใจ	ทักษะ	ความช�านาญและความ

สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้ครูและบุคคลกร

มีมาตรฐานวิชาชีพและสามารถใช้วิธีการสอน 

ที่หลากหลาย	มีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยี 

ที่ เอื้อต ่อการเรียนรู ้ รวมทั้ งการพัฒนาด ้าน

คุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติท่ีแฝง

อยู่ในตัวของครูและบุคลากร	ให้มีจรรยาบรรณ

และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏออกมา 

เป็นที่ประจักษ์แก่นักเรียนและต่อสังคมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	สอดคล้องแนวคิดของ	Beeley	 

(อ้างถึงใน	Maxwell	1999)	การที่ครูได้รับการ 

ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต ่างๆ	 เป ็น 

กระบวนการเชิงระบบท�าหน้าที่จัดหาความรู้ 

และทักษะเพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนา
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ด้านการเรียนการสอน	การพัฒนาครูคือการ 

ที่ครูได้ฝึกฝนตนเองในสภาวะของการปฏิบัติงาน

ปกต	ิสร้างโอกาสให้ได้ท�ากจิกรรมตามความถนดั	

ความสนใจ	ด้วยวิธีการต่างๆ	หลากหลาย

	 1.4	 ภาวะผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์	มีจ�านวน	

3 	 ตั วแปร	 ที่ เป ็น เช ่นนี้ อาจเป ็น เพราะว ่า 

ความสามารถของผู ้บริหาร	ที่พิเศษเกี่ยวกับ 

การประสานงานในการจูงใจ	และน�าบุคคลอื่นๆ	

ด้วยการกระตุน้	(Encourages)	ผ่านกระบวนการ	

(Process)	หรือวิธีการ	(Method)	ระหว่างความ 

เร่งรีบ	(Emergent)	และการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

มีวิสัยทัศน์	 จินตนาการ	 และความยืดหยุ ่น	 

ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ	ที่ท้าทายและ

สร้างสรรค์

	 มีผลต ่ อประสิทธิภาพของโรง เ รี ยน	

สอดคล้องกับสมคิด	 สกุลสถาปัตย์	 (2552)	

ได ้ศึกษาองค ์ประกอบของภาวะผู ้น� าการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิผล	 ประกอบด้วย	 

การสร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพการใช้ความฉลาด

ทางอารมณ์เป็นฐาน	การสร้างแรงบันดาลใจ	 

การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	การกระตุ้น 

การใช ้ป ัญญาและการใช ้อิท ธิพลอย ่างมี

อุดมการณ์	ส�าหรับองค์ประกอบของการปฏิรูป

การศึกษาแบบยั่งยืน	ประกอบด้วยกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงสมดุลต่อเนื่อง	 เน้นผู้เรียน	ปัจจัย 

น�าเข้ามีพลังขับเคล่ือน	ผลผลติมคีณุภาพ	ผลลพัธ์

มีดุลยภาพเชิงพลวัติ	บริบทเหมาะสม	 เอื้อต่อ 

การเรียนรู้แบบพอเพียง

	 2)	 ตัวบ่งชี้ที่ได้จากการตรวจสอบและ

ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 (connoisseurship)	 

แตกต่างจากตวัแปรทีอ่ยูอ่งค์ประกอบทีวิ่เคราะห์

ได้จากค่าสถิต	ิดงัน้ี	องค์ประกอบท่ี	1	เน้นคุณภาพ

วชิาการ	และองค์ประกอบท่ี	2	ความตืน่ตวัในการ

บริหารจัดการ	ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน 

ศึกษาสงเคราะห์เป ็นองค ์กรหนึ่งที่มีหน ้าที ่

อบรมสั่งสอนคนให้มีความรู้	และหล่อหลอมคน

ให้เป็นคนดี	สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 

มีความสุข	 ซึ่งโรงเรียนเป็นองค์กรที่จัดอยู ่ใน

ประเภทองค์กรระบบเปิดดังนั้น	กระบวนการ

บริหารของโรงเรียนจึงต้องสัมผัสกับสภาพสังคม

และส่ิงแวดล้อมท่ีปรับเปลี่ยนไป	 โดยเฉพาะ 

ในสภาพปัจจุบันของกระแสโลกาภิวัตน์และ 

การแข่งขนัทางเศรษฐกจิบนเวทโีลก	ทีท่�าให้สภาพ

การบริหารงานของโรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลง 

ตามไปด้วยซึ่งโรงเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนา

องค์กรให้เป็นศูนย์กลางทางความรู้และวิชาการ

ของชุมชนเพื่อท่ีจะผลิตเยาวชนให้ได้มาตรฐาน

และมีคุณภาพตามความคาดหวังของสังคม 

และความคาดหวังนี้ ย ่ อม ข้ึนอยู ่ กับความ 

มีประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นส�าคัญ	ดังผล

ของการวิจัยที่ได้ทั้ง	4	องค์ประกอบอาจมีความ 

แตกต่างกันในเรื่องของล�าดับความส�าคัญของ 

ค�าอธิบายตัวบ่งช้ีองค ์ประกอบ	 และยืนยัน 

ความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ในครั้งที่	 2	 โดยอาจจะมาจากความแตกต่าง 

ของบริบทในเรื่องทรัพยากร	 ความต้องการ 

ในการพัฒนา	 และการให ้ความส�าคัญของ 

รูปแบบในกระบวนการบริหาร	แต่โดยภาพรวม

แล้วยงัมคีวามคดิเหน็ทีต่รงกนัใน	4	องค์ประกอบ

ข้างต้น	โดยมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ

ตามหลักการแนวคิด	ทฤษฎีของแซลอมอนส  ์

ฮิลแมน	และมอร์ติมอร์	 (Sammonds	Hillman	

and	Mortimore:	1995)	ซึ่งศูนย์การศึกษาและ 

ฝึกอบรมแห่งสเตทออฟ	วิกตอเรีย	 (State	of	

Victoria	Department	 of	 Education	 and	

Training)	 ได ้ศึกษาในปี	 ค.ศ.	 2002	 และ 
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พบว่าองค์ประกอบของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล	

(Effectiveness	 school)	มี	 3	องค์ประกอบ	 

และยังสอดคล ้องกับแนวคิดของกลิกแมน 

กอร์ดอน	และโรสกอร์ดอน	(Glickman,	Gordon	

and	Ross-Gordon:	2004)	ทีไ่ด้ศึกษาคณุลักษณะ

ของโรงเรยีนประสทิธผิล	หรอืโรงเรยีนทีป่ระสบผล 

ส�าเร็จในการบริหารงานท่ีปรับปรุงแล้วว ่ามี	 

15	ประการ	ซึ่งครอบคลุมท้ัง	4	องค์ประกอบ

ของการพัฒนาโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลที่ค้นพบ	 

นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 

เอ็ดมอนดส์	 (Edmonds:	 1979),	 คาร์ดเวล	

(Caldwell	and	Spinks:	1990)	ฮอย	และมิสเกล	

(Hoy	and	Miskel:	2001)	ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะ

ของการบรหิารโรงเรยีนโดยมเีป้าหมายปลายทาง

คือการเรียนรู ้ของนักเรียน	อันจะน�าไปสู่ความ 

มีประสิทธิผลและความส�าเร็จของโรงเรียน	 

โดยมีความสอดคล้องกับแผนงานเพื่อพัฒนา

วิชาชีพของผู้บริหารและครูอีกทั้งยังสอดคล้อง 

กับแนวคิดพื้นฐานโรงเรียนที่สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ 

ในการบริหารงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

โดยตรงควรน�าองค์ประกอบประสิทธิผลของ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย

ครั้งน้ีไปพิจารณาแนวทางในการบริหารงาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนได้จริง

	 2.	 ผู ้บริหารส�านักงานการศึกษาพิเศษ	

ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานควรน�าข้อค้นพบ

ที่ได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ	“องค์ประกอบ

ของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์”	นี้ 

ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน 

โดยจดัล�าดบัความส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบ

ที่ เหมาะสมกับสภาพบริบทจริงของแต ่ละ

โรงเรียนและค�านึงถึงนโยบายของหน่วยงาน 

ต้นสังกัดพร้อมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

แก ่ผู ้ ที่ เกี่ยวข ้องทุกฝ ่ายและมีการติดตาม 

ประเมนิผลในการน�าไปใช้เป็นระยะๆ	เพือ่ปรบัปรงุ

และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน 

ที่ก�าหนด
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การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน

A Development of The Guidance Activity Package 

to Enhance Student Self-Esteem

บทคัดย่อ

	 การวิจัยเชิงทดลองครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์	และ	2)	เปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียน	ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

	 กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา

น้อมเกล้า	จ�านวน	100	คน	ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	และ 

มีการจับฉลากแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มละ	50	คน	โดยกลุ่มแรกใช้เป็นกลุ่มทดลอง	 (Experimental	 

Group)	และกลุ่มที่สองใช้เป็นกลุ่มควบคุม	(Control	Group)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	 

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง	และแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองฉบับ 

นักเรียนของสแตนเลย์	คูเปอร์สมิธ	 (Stanley	Coopersmith)	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน	ได้แก่	 

ค่า	ร้อยละ	คะแนนเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ส่วนสถิติอนุมาน	ใช้การทดสอบค่าที	(t-test)

	 ผลการศึกษา	พบว่า	:

	 1.	 ได้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีคุณภาพ 

ตามเกณฑ์	ประกอบด้วย	16	กิจกรรม

	 2.	 นักเรียนกลุ ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ที่พัฒนาข้ึนมา	มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง	สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.01
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ABSTRACT

	 The	purpose	of	 this	quasi	experimental	 research	was	 to	1)	develop	 the	guidance	 

activity	package	for	enhancing	student	self-esteem.	2)	compare	the	result	of	a	guidance	 

activity	package	on	self-esteem	of	students	in	the	experimental	group	and	those	in	the	control	

group.

	 The	samples	were	100	Mathayom	Suksa	1	students	who	were	studying	 in	 the	first	

semester	of	2016	academic	year	at	Triamudomsuksanomklao	School.	They	were	randomly	

assigned	 to	an	experimental	group	and	a	control	group,	each	group	comprising	of	 

50	students.	The	instruments	were	the	guidance	activity	package	and	Stanley	Coopersmith’s	

Self-Esteem	Inventory	School,	Data	was	analyzed	by	using	the	descriptive	statistics	such	 

as	percentage,	arithmetic	mean,	and	standard	deviation,	and	the	inferential	statistic	by	t-test.

	 Findings	revealed	as	follows;	

	 1.	 The	guidance	activity	package	for	enhancing	student	self-esteem	was	at	good	

quality	package	of	16	activities.	

	 2.	 Self-esteem	scores	of	students	 in	 the	experimental	group	who	 received	 the	 

guidance	activity	package	were	significantly	higher	than	those	in	the	control	group	at	 .01	

significant	level.

Keywords	:	Guidance	activities,	Self-esteem

เป็นไทย	ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน	ในการประกอบ

อาชีพ	หรือการศึกษาต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง	

ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมานานว่า	 

เป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู ่การพัฒนาตนเอง	 

เพื่อไปสู่เป้าหมายในชีวิตของมนุษย์	ซึ่งรากฐาน

การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง	 เร่ิมต้น

จากการเลี้ยงดูในครอบครัว	 โดยมุมมองที่ม ี

ต่อตนเองในด้านต่างๆ	 เช่น	 รูปร่าง	หน้าตา	 

ความฉลาด	ฐานะ	และความต้องการให้ตนเอง

เป็นอย่างไร	มักจะได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่	ถ้า 

ทั้งความต้องการจะเป็นอย่างไร	และมุมมอง 

ที่มีต่อตนเองนั้นสอดคล้องกัน	หรือใกล้เคียงกัน	 

ก็จะท�าให ้คนๆ	 นั้น	 รู ้สึกว ่าตัวเองมีคุณค ่า	 

บทน�า

	 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้น	 

ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาในระดับที่ส�าคัญ	

เนื่องจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 

(ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1-3)	 เป็นช่วงสุดท้ายของ

การศึกษาภาคบังคับ	มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส�ารวจ

ความถนัด	และความสนใจของตนเอง	ส่งเสริม

การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน	มีทักษะในการคิด

วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์	และคิดแก้ปัญหา 

มีทักษะ	 ในการด�าเนินชีวิต	 มีทักษะการใช ้

เทคโนโลยีเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู	้มคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม	มีความสมดุลทั้งด้านความรู้

ความคิด	ความดีงาม	และมีความภูมิใจในความ
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น่าภาคภูมิใจในตนเอง	หากไม่ไปด้วยกันเลย	 

ก็คล้ายกับว่าไม่บรรลุเป้าหมายเสียที	ก็ย่อม 

ไม่รู ้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง	และไม่ภาคภูมิใจ 

ในตนเอง	ตัวอย่างท่ีเห็นได้บ่อยๆ	คือ	พ่อแม  ่

อยากให้ลูกเรียนเก่ง	ก็จะคอยบอกลูกเสมอว่า	

ต้องเรียนเก่งจะดีอย่างน้ันอย่างน้ี	 เด็กส่วนใหญ ่

ก็จะคิดตามที่พ ่อแม่บอก	 ดังนั้นเขาจะรู ้ สึก 

อยากเป็นคนเก่ง	ถ้าเขาเป็นเด็กไม่เก่ง	 เขาจะ 

ไม่มีทางไปสู ่ เป ้าหมายท่ีวางไว ้ได ้เลย	หรือ 

อีกกรณีถ้าเขาเก่งพอสมควรแต่พ่อแม่ไม่เคยชม	 

เขาก็จะไม่แน่ใจว่าตนเองเก่งหรือยัง	พ่อแม  ่

บางกลุ่มชอบติ	เพราะกลัวว่าชมแล้วลูกจะเหลิง	

หรือคิดว่าติแล้วลูกจะได้พยายามต่อ	แต่พอติ

บ่อยๆ	 เด็กก็จะรู้สึกสงสัยว่า	ตนเองไม่เก่งจริง	 

ทั้งที่ได้พยายามแล้ว	 เพราะทุกครั้งที่พยายาม 

ต้องลงทุนลงแรงขยนัเรยีน	แต่กย็งัไม่ถงึเป้าหมาย

ที่วางไว้	 เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เก่งพอ	ในที่สุด 

เด็กก็จะคิดว่า	 เขาคงท�าไม่ได้แน่นอน	และ 

ไม่พยายามอีกต่อไป	จะเห็นได้ว่าพ่อแม่มีส่วน

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความรู้สึกของลูกว่า	ตนเอง 

มคีณุค่า	และต่อความเชือ่มัน่	และความภาคภมูใิจ 

ในตนเองของลูกเป็นอย่างมาก	(สมยศ	ยอดกาวี,	 

2557)

	 การเหน็คณุค่าในตนเองเป็นความต้องการ

พ้ืนฐานของมนุษย์ที่ช ่วยให ้บุคคลสามารถ 

เผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ	 ได้อย่างมั่นใจ	อีกท้ัง 

ยั ง เป ็น ส่ิง ท่ีท� าให ้ เกิดลักษณะบุคลิกภาพ 

ที่แตกต่างกันออกไป	หากบุคคลใดที่มีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง	จะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคม	และด�ารงชีวิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง 

มีความสุข เนื่ อ งจากมี สุขภาพจิตที่ ดี ด ้ วย	 

(ชุติ นันท ์ 	 มีมุข,	 2552)	 บุคคลที่ เห็นคุณค่า 

ในตนเองจะยอมรับธรรมชาติความรู ้สึกของ 

ตนเอง	 พร ้อมท่ีจะอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่น	 สามารถ 

ให้ความรักเอ้ืออาทรกับบุคคลอื่น	มีความม่ันใจ

ในตนเอง	 และมีความมานะความพยายาม	 

ความอดทนในการท�าสิ่งต่างๆ	 จึงมักประสบ 

ความส�าเร็จในการเรียนและการงาน	ตรงกันข้าม

กับคนท่ีมีความท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองต�่า	 

จะมีความรู ้สึกเศร ้าหมอง	หดหู ่และสิ้นหวัง 

กับชีวิต	มองโลกในแง่ลบ	 ไม่น่าอยู่	 ดูเหมือน 

ทุกสิ่ งที่ เกิด ข้ึน	 มักมีแต ่ความยุ ่ งยากและ 

ไม่สามารถที่จะแก้ป ัญหาเหล่านั้นได ้ 	 รู ้ สึก 

เหมือนว่า	ตนเองเป็นผู้เคราะห์ร้าย	 (ตวงรัตน	์ 

รองกลัด,	2550)	จะมองตนเองในแง่ลบ	 ดูถูก 

ความสามารถของตนเอง	แม้จะอยู ่ในสภาพ

ครอบครัวที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ	หรือ 

ความเป็นอยู่ที่ดี	ก็อาจมีปัญหาในการปรับตัว 

ในการอยูใ่นสงัคม	มกีารเรยีนตกต�า่	คบเพือ่นเกเร	 

มีพฤติกรรมก้าวร้าวท�าลาย	และมีการศึกษา 

ที่พบว่า	ความภาคภูมิใจในตนเองต�่านั้น	มีผล 

ต่อเนื่องกับปัญหาต่างๆ	อีกมากมาย	 ไม่ว ่า 

จะเป็นโรคซึมเศร้า	พฤติกรรมการกินท่ีผิดปกติ	

พฤติกรรมกระท�าผิด	และปัญหาด้านการปรับตัว	

เป็นต้น

	 ในปัจจุบันนี้วัยรุ่นจ�านวนไม่น้อยท่ีไม่รู้จัก

ตนเอง	ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง	ท�าให้ใช้ศักยภาพ

หรือจุดเด่นของตนเองได้อย่างไม่ถูกต้อง	ไม่รู้ว่า

ตนเองมีข้อด้อยหรือจุดอ่อนด้านใดบ้างที่ต้อง

ปรับปรุง	ท�าให้ไม่ประสบความส�าเร็จในการเรียน 

หรืออยู ่ในสังคมแล้วเกิดปัญหา	 (ปรมาภรณ	์ 

สาระภักดี	 และฉันทนา	 กล ่อมจิต,	 2557)	

สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ ่นไทย

ของ	 เจิมสิริ	 เหลืองศุภกรณ์	 (2545)	 ส�ารวจ 

เยาวชนอายุระหว่าง	12-20	ปี	พบว่า	 เด็กไทย 
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พันธุ ์ใหม่มีลักษณะขี้เหงา	อยู ่กับตัวเองไม่ได้	 

เกิดความร ้อนรุ ่ม 	 ชอบคุยโทรศัพท ์นานๆ	 

ไม ่อดทนกับความทุกข ์ 	 ท�างานหนักไม ่ได 	้ 

ชอบสบาย	 เที่ยวกลางคืน	 คบเพื่อนต่างเพศ	 

และเสพยาเสพติด	หรืออาจสรุปได้ว่า	“เด็กไทย 

พันธุ ์ใหม่	 วัตถุนิยม	 ชอบเสพยาเสพติดและ 

เพศเสรี”	ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ท�าให้

วัยรุ ่นมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา	ดังนั้น	 ผู ้วิจัย 

จึงเล็งเห็นว่า	การป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น

และการพัฒนาผู ้เรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง

เพิม่ขึน้เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรบัสงัคมไทย 

ในปัจจุบัน	 ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 

ของนักเรียนพบว่า	นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความ

มั่นใจในตนเอง	ไม่เช่ือมั่นในความสามารถของ

ตนเอง	และเห็นคุณค่าในตนเองต�่า	พฤติกรรม 

ดงักล่าวนีอ้าจน�าไปสู่ปัญหาบุคลิกภาพในอนาคต	

และเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้นักเรยีนไม่สามารถ

พัฒนาตนได้ตามศักยภาพ	ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่

ของผู้ใกล้ชิด	ที่ควรเปิดโอกาสให้เด็กอย่างเต็มที	่

เร่งกระตุ้น	มองหาศักยภาพที่วัยรุ่นผู้นั้นมี	ท�าให้

เด็กมีโอกาสทดลอง	 เพื่อหาประสบการณ์	และ

เร่งพัฒนาความภาคภูมิใจของเขา	ก็จะท�าให้เด็ก

วัยรุ่นปรับตัวได้อย่างไม่มีปัญหา

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	

และให้มีคุณภาพตามเกณฑ์	 และศึกษาผล 

ของการใช ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร ้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	ซึ่งผู้วิจัย 

มีความคาดหวังว่า	 หลังจากที่นักเรียนได้ใช้

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองแล้ว	นักเรียนจะมีระดับการเห็นคุณค่า

ในตนเองสูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่ อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่ อ เส ริ มสร ้ า งการ เห็ น คุณค ่ า ในตน เอง 

ของนักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนกัเรยีนกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ

ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 หลังการทดลอง	 นักเรียนที่ใช ้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า 

ในตนเอง	จะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง	 

สูงกว่านักเรียนที่ท�ากิจกรรมในชั้นเรียนตามปกติ	

	 2.	 หลังการทดลอง	 นักเรียนที่ใช ้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า 

ในตนเองจะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง	 

สูงกว่ากว่าก่อนการทดลอง

การด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเร่ืองนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 

มีการด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	 

คือ	 1)	การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา	 

2 ) 	 การศึ กษาสภาพป ัญหาของนั ก เ รี ยน	 

3)	พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	4)	การ

ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ	และ	5)	 เปรียบ

เทียบผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน

	 กลุ ่มเป้าหมายที่ใช ้ในการศึกษา	 เป็น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	 จ�านวน	100	คน	 

ภาคเรียนที่ 	 1	 ป ีการศึกษา	 2559	 ในแผน 
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การเรียนธรรมดา	จากนักเรียนจ�านวนทั้งหมด	 

8	 ห้องเรียน	 จ�านวนนักเรียน	 400	 คน	 และ 

ในแต่ละห้องเรียนลักษณะของนักเรียนไม่มี 

ความแตกต่างกัน	ดังนั้นจึงท�าการสุ่มตัวอย่าง

นักเรียนมาจ�านวน	2	ห้อง	 จ�านวน	100	คน	 

ด้วยใช ้วิ ธีสุ ่มตัวอย ่างด ้วยวิธีการจับฉลาก	 

โดยแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ให้กลุ่มแรกเป็นกลุ่ม

ทดลอง	และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มควบคุม

	 ตัวแปรในการศึกษา	ประกอบด้วย	

	 ตั ว แป ร ต ้ น ห รื อ ตั ว แป ร จั ด ก ร ะ ท� า	

(Treatment)	คือ	การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียน

	 ตวัแปรตาม	ระดบัการเหน็คณุค่าในตนเอง

ของนักเรียน

	 เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	

	 1.	 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	 ซ่ึงผ่าน 

ขั้นตอนการพัฒนาโดยผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญั	(Key	Informants)	จนมคีณุภาพ

ตามเกณฑ์

	 2.	 แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ฉบับนักเรียน	 ท่ีสร้างและพัฒนาโดยสแตนเลย	์ 

คูเปอร์สมิธ	(Stanley	Coopersmith)

	 การด�าเนินการเพื่อพัฒนาและทดลอง 

ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเองของนักเรียน	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ

ดังนี้

	 1.	 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีทีจ่ะน�ามาใช้

เป็นกรอบในการสร้างและออกแบบชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียน	ซึ่งงานวิจัยน้ีใช้กรอบแนวคิดของ

ซิคโคน	 (Siccone,	1995	อ้างถึงใน	อัปสรสิริ	

เอี่ยมประชา,	2542:	38)	ซึ่งมีความสอดคล้อง 

กับแนวคิดและทฤษฎีของมาสโลว์	 (Maslow,	

1987	 อ้างถึงใน	พรรณทิพย์	 ศิริวรรณบุศย์,	 

2547:	144)	และคูเปอร์สมิธ	 (Coopersmith, 

1984)	 รวมทั้งศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทาง

บุคลิกภาพของอิริคสัน	(Erikson,	1963	อ้างถึง

ในพรรณทิพย์	ศิริวรรณบุศย์,	2547:	94)	การ

ออกแบบชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	 มีการ

ก�าหนดโครงสร้างของกิจกรรมตามรูปแบบการ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ	ซิคโคน	

(Siccone,	1995	อ้างถงึใน	อปัสรสริ	ิเอีย่มประชา,	

2542:	38)	ที่เสนอว่า	รูปแบบในการเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเอง	 มี	 4	 องค์ประกอบ	

ได้แก่	1)	การพึ่งพาตนเอง	จ�านวน	4	กิจกรรม	 

2)	 การพึ่งพาอาศัยกัน	 จ�านวน	 4	 กิจกรรม	 

3)	ความรับผิดชอบต่อตนเอง	จ�านวน	4	กิจกรรม	

และ	 4)	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 จ�านวน	 

4	กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	16	กิจกรรม	โดยใช้เวลา

กิจกรรมละ	30	นาที	ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน	 

12	สัปดาห์	 รายชื่อกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	มีดังนี	้

1)	คุณคือใคร	2)	 โล่ประจ�าตัว	3)	คุณเป็นคน 

แบบไหน	4)	ความภาคภูมิใจของฉัน	5)	จดหมาย 

ถึง เพื่ อน	 6) 	 อ ่านจดหมาย	 7) 	 เธอกับฉัน	 

8)	ผู้น�าสี่ทิศ	9)	วาดรูปตามหัวข้อ	10)	Mandala	

ร ะบายสี ส ร ้ า งสมาธิ 	 1 1 ) 	 อั ตชี วประวั ติ	 

12)	 เส้นชีวิต	13)	ภารกิจพิชิตฝัน	14)	 เลือกตั้ง 

สภานักเรียน	15)	ภารกิจของสภานักเรียน	และ	

16)	ภารกิจกู ้โลก	การประเมินผลและเกณฑ์

ในการประเมินการผ่านกิจกรรมแนะแนวของ

นักเรียนนั้น	 ใช้การพิจารณาจากวัตถุประสงค์

ของกิจกรรมเป็นหลักเกณฑ์ส�าคัญ	โดยนักเรียน
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ที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ	80	จะต้องสามารถ 

ท�าแบบฝึกหัดท่ีก�าหนดให ้ได ้ ถูกต ้อง	 และ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ	80	ให้ความ 

ร่วมมือในกิจกรรมอยู่ในระดับดี

	 ผู ้ วิ จั ยน� า ชุ ดกิ จก ร รมแนะแนว เพื่ อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	

ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเป็นล�าดับร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่านที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	

Informants)	จนมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดทีีส่ามารถ

น�าไปใช้ทดลองกับนักเรียนได้	 ซ่ึงหลักเกณฑ  ์

ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ	คือ	เป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษาหรือผู ้ปฏิบัติงานในสายงาน

แนะแนว	และมีประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	 

5	ปี	 โดยพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม 

โดยค�าถึงถึงวัยของเด็กที่ เป ็นกลุ ่มตัวอย ่าง	

ลักษณะเน้ือหามีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กบัแนวคดิการเสรมิสร้างการเหน็คุณค่าในตนเอง

ของ	ซิคโคน	(Siccone,	1995)	ความยากง่ายของ

กิจกรรม	และความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ 

ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม	

	 ผู ้ วิ จั ยน� า ชุ ดกิ จก ร รมแนะแนว เพื่ อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของ 

ผู ้ ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช ้กับ นัก เรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี	1	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	

30	คน	เพื่อตรวจสอบความความเข้าใจ	ค�าชี้แจง	

ความเหมาะสมด้านอุปกรณ์	วิธีด�าเนินการ	เวลา	

และการใช้สถานท่ี	ซึ่งผลของการทดลองพบว่า	 

ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม	 2	 กิจกรรม	

คือ	อัตชีวประวัติ	และเส้นชีวิต	จาก	1	คาบ	30	

นาที	 เป็น	2	คาบ	60	นาที	 เนื่องจากในกิจกรรม

นี้นักเรียนจะต้องใช้เวลาในการทบทวนความ 

ทรงจ�าเก่ียวกับตนเองและถ่ายทอดเรื่องราว

ออกมาในรูปแบบการ เ ขียนอัตชี วประวั ติ	 

และแผนภาพ	เวลา	1	คาบ	30	นาที	 เป็นเวลา 

ที่น ้อยเกินไปไม่สามารถรวบรัดให ้นักเรียน 

ท�างานให้เสร็จสมบูรณ์ได้	จึงต้องเพิ่มเวลาเป็น	 

2	คาบ	60	นาที	นอกจากนี้กิจกรรมอื่นๆ	ที่ได้ 

มีการทดลองใช ้ก็ต ้องมีการปรับปรุงภาษา	 

รปูแบบของใบงาน	และข้ันตอนในการด�าเนนิการ 

เพื่อความกระชับและเหมาะสมกับเวลาอีก 

เล็กน้อย	เมื่อผู้วิจัยปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยได้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนกัเรยีนทีเ่สร็จสมบรูณ์ไปใช้กับกลุ่ม

ทดลองได้

	 2.	 ผู้วจิยัน�าชุดกจิกรรมแนะแนวทีพ่ฒันา 

ข้ึนมานี้	 ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ ่มทดลอง	

จ�านวน	 50	คน	 (Experiment	Group)	 โดย

ก่อนทดลองได้ท�าการวัดระดับการเห็นคุณค่า 

ในตนเองของนักเรียนด้วยแบบวัดการเหน็คุณค่า

ในตนเองฉบบันกัเรยีน	ของสแตนเลย์	คเูปอร์สมธิ	

(Stanley	Coopersmith)	และเก็บผลคะแนน 

ก่อนการทดลองครั้งนี้ไว ้ 	 (Pretest)	 จากน้ัน 

จึงด�าเนินการทดลองด้วยการใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียน	ซึ่งประกอบด้วย	16	กิจกรรมย่อย	

โดยใช้เวลากิจกรรมละ	30	นาที	ต่อเนื่องกัน 

เป็นเวลานาน	12	สัปดาห์	หลังจากนั้นจึงท�า 

การวดัระดับการเหน็คุณค่าในตนเองของนกัเรยีน

ด้วยแบบวัดชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง	 และเก็บผล

คะแนนหลังการทดลอง	(Posttest)	ไว้เพื่อน�าไป

วิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป

	 3.	 ในท�านองเดียวกันกับนักเรียนกลุ่ม 

ควบคุม	 จ�านวน	 50	 คน	 (Control	 Group)	 

ที่ผู ้วิจัยสอนด้วยตนเองร ่วมกับครูแนะแนว	 

โดยใช้วิธีการตามปกติ	ก่อนสอนก็ได้ท�าการวัด
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนด้วย

แบบวดัการเหน็คุณค่าในตนเองฉบับนกัเรยีนของ

สแตนเลย์	คูเปอร์สมิธ	(Stanley	Coopersmith)	

และเก็บผลคะแนนก่อนการทดลองครั้งนี้ไว ้	

(Pretest)	จากน้ันด�าเนินการสอนแบบปกติตาม

แผนการสอน	เป็นเวลา	12	สัปดาห์	หลังจากนั้น

จึงท�าการวัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียนด้วยแบบวัดชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง	และเก็บ

ผลคะแนนหลังการทดลอง	(Posttest)	ไว้เพื่อน�า

ไปวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป

	 4.	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย

ลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา	ด้วยสถิติ

พื้นฐาน	(Descriptive	Statistics)	ด้วยค่า	ร้อยละ	

ค่าคะแนนเฉล่ีย	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และท�าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนทีไ่ด้

จากการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุทัง้ก่อนและหลงัการ

ทดลองด้วยชุดกิจกรรม	และการสอนแบบปกติ	

ด้วยสถิติอนุมานโดยทดสอบด้วยค่าที	 (t-test)	

แบบ	 Independent	 t-test	และ	Dependent	 

t-test	ตามล�าดับ

ผลการวิจัย

	 1.	 ได ้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มี

คุณภาพตามเกณฑ์	ประกอบด้วย	16	กิจกรรม	 

คือ	1)	คุณคือใคร	2)	 โล่ประจ�าตัว	3)	คุณเป็น 

คนแบบไหน	 4) 	 ความภาคภูมิ ใจของฉัน	 

5)	จดหมายถึงเพื่อน	6)	อ่านจดหมาย	7)	 เธอ 

กับฉัน	 8)	 ผู ้น�าสี่ทิศ	 9)	 วาดรูปตามหัวข ้อ	 

1 0 ) 	 M a n d a l a 	 ร ะ บ า ย สี ส ร ้ า ง ส ม า ธ	ิ 

11)	อัตชีวประวัติ	 12)	 เส้นชีวิต	 13)	ภารกิจ 

พิชิตฝัน	14)	 เลือกตั้งสภานักเรียน	15)	ภารกิจ 

ของสภานักเรียน	 และ	 16) 	 ภารกิจกู ้ โลก	 

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดครอบคลุมองค์ประกอบ 

ทีส่�าคญัในการเสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนได้	 สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดของซิคโคน	 (Siccone,	 1995	อ้างถึง 

ใน	อัปสรสิริ	เอี่ยมประชา,	2542:	38)

	 2.	 หลังการทดลอง	 นักเรียนในกลุ ่ม

ทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเหน็คณุค่าในตนเอง	จะมรีะดบัการเหน็คณุค่า

ในตนเอง	สูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม	อย่าง 

มีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ	.01

	 3.	 หลังการทดลอง	 นักเรียนที่ใช ้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเอง	มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง	สูง

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิต ิ

ที่ระดับ	.01

อภิปรายผล

	 1.	 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	จ�านวน	

16	กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมานี้	ถือว่าเป็นกิจกรรม

ที่มีคุณภาพสามารถน�าไปใช้พัฒนาการเห็น

คุณค่าของนักเรียน	ซึ่งมีสภาพและอยู่ในบริบท 

เดียวกนักบันกัเรยีนทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้	เพราะ

ได้ถูกสร้างและพัฒนาโดยอาศัยกรอบแนวคิด

ของกรอบแนวคิดของซิคโคน	(Siccone,	1995	

อ้างถึงใน	อัปสรสิริ	 เอี่ยมประชา,	2542:	38)	ซึ่ง

มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ

มาสโลว์	 (Maslow,	1987	อ้างถึงในพรรณทิพย	์ 

ศิริวรรณบุศย์,	 2547:	 144)	และคูเปอร์สมิธ	

(Coopersmith,1984)	 รวมทั้งศึกษาทฤษฎี

พัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน	(Erikson,	

1963	 อ ้างถึงในพรรณทิพย์	 ศิริวรรณบุศย์,	 
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2547:	94)	หลังจากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี 

ทางจิตวิทยา	และน�ามาพัฒนาอย่างมีระบบ 

เพื่อการสร้างและการออกแบบกิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสริมสร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียน	 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่านที่เป็นผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	(Key	 Informants)	จนมีคุณภาพ 

อยู ่ในระดับดีที่สามารถน�าไปใช ้ทดลองกับ

นักเรียนได้	ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรง

คุณวุฒิ	 คือ	 เป็นผู ้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

หรือผู ้ปฏิบัติงานในสายงานแนะแนว	 และ 

มีประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปี	 เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาเป็นล�าดับ

จนถึงข้ันสุดท้าย	 จึงได้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์	ประกอบด้วย	16	 

กิจกรรมย่อย	โดยใช้เวลากิจกรรมละ	30	นาท	ี 

ต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน	12	สัปดาห์	 รายช่ือ

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียน	มีดังนี้ 	 1)	 คุณคือใคร	 

2) 	 โล ่ประจ�าตัว 	 3) 	 คุณเป ็นคนแบบไหน	 

4)	ความภาคภูมิใจของฉัน	5)	จดหมายถึงเพื่อน	 

6)	อ่านจดหมาย	7)	 เธอกับฉัน	 8)	ผู ้น�าสี่ทิศ	 

9)	วาดรูปตามหัวข้อ	10)	Mandala	ระบายส ี

สร้างสมาธิ	 11)	 อัตชีวประวัติ	 12)	 เส้นชีวิต	 

13)	ภารกิจพิชิตฝัน	14)	 เลือกตั้งสภานักเรียน	

15)	ภารกิจของสภานักเรียน	และ	16)	ภารกิจ 

กู้โลก	ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดครอบคลุมองค์ประกอบ

ทีส่�าคญัในการเสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนได้	สอดคล้องกับ	อัปสรสิร	ิ 

เอี่ ยมประชา	 (2542) 	 ที่ ศึกษาการพัฒนา

โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 5	 โรงเรียน

กิ่งเพชร	กรุงเทพมหานคร	โดยนักเรียนในกลุ่ม

ทดลองได้รับโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเอง	จ�านวน	14	กิจกรรม	สัปดาห์ละ	5	ครั้ง	

เป็นเวลา	3	สัปดาห์ติดต่อกัน	พบว่า	1)	หลัง

การทดลองนักเรียนท่ีได้รับโปรแกรมเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเอง	มีระดับการเห็นคุณค่า 

ในตนเองสูงกว ่านักเรียนที่ ไม ่ได ้รับการจัด

โปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

2)	หลังการทดลองนักเรียนที่ได้รับโปรแกรม 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง	มีระดับ 

การเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 2.	 จากผลการวิจยัพบว่า	หลงัการทดลอง

นักเรียนในกลุ ่มทดลองที่ใช้กิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองมีระดับ

การเห็นคุณค่าในตนเอง	สูงกว่านักเรียนในกลุ่ม 

ควบคุม ท่ีท�า กิจกรรมในชั้น เรียนตามปกติ	 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เป็นผล

สืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพของกิจกรรม	ทั้งนี้

เพราะกิจกรรมแนะแนวได้ผ่านการสร้างขึ้น 

อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ	คือ	ศึกษาแนวคิด

และทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วข้อง	ศกึษางานวจิยั 

ที่ เกี่ยวข ้อง	 เอกสารทางวิชาการ	 ตลอดจน 

แบบเรียนมาตรฐานในวิชาแนะแนวระดับ

มัธยมศึกษา	 เพื่อน�ามาก�าหนดเนื้อหาและ

กิจกรรมให ้ เหมาะสมกับเวลาและผู ้ เ รียน	 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่าน	ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าวิธีการ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองตามกรอบ

แนวคิดของกรอบแนวคิดของซิคโคน	(Siccone,	

1995	อ้างถึงใน	อัปสรสิริ	 เอี่ยมประชา,	2542:	 

38) 	 ซึ่ งมีความสอดคล ้องกับแนวคิดและ
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ทฤษฎีของมาสโลว์	 (Maslow,	1987	อ้างถึงใน	 

พรรณทิพย์	ศิริวรรณบุศย์,	 2547:	144)	และ 

คูเปอร์สมิธ	(Coopersmith,1984)	รวมทั้งศึกษา

ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน	 

(E r i kson , 	 1963 	 อ ้ าง ถึงใน 	 พรรณทิพย 	์ 

ศริวิรรณบศุย์,	2547:	94)	มาสร้างเป็นชดุกจิกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียนท่ีมีความสอดคล้องกับระยะเวลา

และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	ซึ่งมีกิจกรรม

แนะแนวท่ีหลากหลาย	จ�านวน	16	กิจกรรม	 

และครอบคลุมองค์ประกอบที่ส�าคัญในการ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้น 

กับนักเรียนได้	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ซิคโคน	 (Siccone,	1995	อ้างถึงใน	อัปสรสิริ	 

เอี่ยมประชา,	2542	 :	38)	ที่ว่า	รูปแบบในการ 

เสริมสร ้ างการ เห็นคุณค ่าในตนเอง 	 มี 	 4	 

องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	การพึ่งพาตนเอง	จ�านวน	

4	 กิจกรรม	 2)	 การพึ่งพาอาศัยกัน	 จ�านวน	 

4	กิจกรรม	3)	ความรับผิดชอบต่อตนเอง	จ�านวน	 

4	กิจกรรม	และ	4)	ความรับผิดชอบต่อสังคม	

จ�านวน	 4	 กิจกรรม	 รวมทั้งส้ิน	 16	 กิจกรรม	 

โดยใช้เวลากิจกรรมละ	30	นาที	ต่อเนื่องกัน 

เป็นเวลานาน	12	สัปดาห์	รายช่ือกิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสริมสร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียน	 มีดังน้ี	1)	คุณคือใคร	2)	 โล่ประจ�าตัว	 

3)	คุณเป็นคนแบบไหน	4)	ความภาคภูมิใจ 

ของฉัน	5)	จดหมายถึงเพื่อน	6)	อ่านจดหมาย	 

7)	 เธอกับฉัน	 8)	 ผู ้น�าส่ีทิศ	 9)	 วาดรูปตาม 

หัวข ้อ	 10)	 Mandala	 ระบายสีสร ้างสมาธิ	 

11)	อัตชีวประวัติ	 12)	 เส้นชีวิต	 13)	ภารกิจ 

พิชิตฝัน	14)	 เลือกตั้งสภานักเรียน	15)	ภารกิจ 

ของสภานักเรียน	 และ	 16) 	 ภารกิจกู ้ โลก	 

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดครอบคลุมองค์ประกอบ 

ทีส่�าคญัในการเสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนได้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของคูเปอร์สมิธ	 (Coopersmith,	1984	อ้างถึง 

ใน	วิพาพร	บุญวงษ์,	2551)	ที่กล่าวถึง	วิธีการ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้เพิ่มข้ึน 

ไว้ว่า	มี	4	ประการ	1)	การได้รับการยอมรับนับถือ	

ความสนใจจากบคุคลจากบคุคลทีม่คีวามส�าคญั

ในชีวิตหรือจากบุคคลรอบข้าง	2)	การประสบ

ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 โดยปัจจัยที่จะ 

ท�าให้บุคคลรู ้สึกว ่า	 ตนประสบความส�าเร็จ	 

คือ	การมีความสามารถ	มีความส�าคัญ	มีอ�านาจ

ในตัว	และการมีคุณงามความดี	3)	การได้กระท�า

ในสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมและความปรารถนา	

4)	 การไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่ท�าให้การเห็นคุณค่า 

ในตนเองลดลง	เช่น	การไม่สนใจต่อค�าวิพากษ์

วิจารณ์ของผู้อื่น

	 โดยการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	ผู้วิจัยได้ท�าการ

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบั ติ

กิจกรรม	พบว่า	นักเรียนให้ความร่วมมือเป็น 

อย่างดี	มีความกระตือรือร้น	และสนใจเข้าร่วม

กิจกรรม	นักเรียนน�าเสนอสิ่งที่เป็นผลที่ได้รับ 

และข้อค้นพบจากการท�ากิจกรรม	 ซึ่งท�าให้

นักเรียนรู้จักและเข้าใจในตนเอง	และในแต่ละ

กิจกรรมก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

	 จะเห็นได้ว่า	 กิจกรรมแนะแนวที่ผู ้วิจัย 

สร้างขึ้นนี้สามารถท�าให้คะแนนระดับการเห็น

คุณค่าในตนเองของนักเรียนหลังการทดลอง

เพิ่มขึ้น	และสอดคล้องกับ	 วรนุช	 เอกจริยกร	

(2551)	ที่ท�าการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 1	 โรงเรียน 



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

154

วัดปากน�้าวิทยาคม	กรุงเทพมหานคร	พบว่า	

ค่าเฉล่ียของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง	

หลังการใช้กิจกรรมแนะแนวสูงกว่าก่อนการใช้

กิจกรรมแนะแนว	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05

	 3.	 จากผลการวิจัยพบว่า	หลังการทดลอง

นักเรียนในกลุ ่มทดลองที่ใช้กิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองมีระดับ 

การเห็นคุณค่าในตนเอง	สูงขึ้นกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.01	ทัง้นี้

เป็นเพราะกิจกรรมท่ีออกแบบในกจิกรรมแนะแนว

เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนเป็นกิจกรรม 

ที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยท�ากิจกรรมเช่นน้ี

มาก่อนในระดับประถมศึกษา	และกิจกรรม

แนะแนวเป็นกิจกรรมที่ช ่วยให้นักเรียนได้ม ี

โอกาสส�ารวจอัตลักษณ์	 บุคลิกภาพ	 มีการ 

ส�ารวจความถนัด	ความสนใจ	กิจกรรมท่ีชอบ 

ท�าในเวลาว่าง	ลักษณะเด่น	และลักษณะด้อย 

ของตนเอง	 รู ้จักการยอมรับในความสามารถ 

ของตน	 ตลอดจนได้รับผลสะท้อนกลับจาก

กิจกรรมกลุ่มในลักษณะสังคมมิติ	ท�าให้นักเรียน

ได้รูจ้กัและเข้าใจในตนเองและกลุม่เพือ่นมากขึน้

กว่าเดิม	สอดคล้องกับ	ธีระวัฒน์	ชัยยุทธยรรยง

และวราภรณ์	หงส์ดิลกกุล	 (2558)	ที่กล่าวว่า	

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา 

ผู ้ เรียนให้เป ็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด ้านร ่างกาย	 

จิตใจ	สติปัญญา	มีคุณธรรม	จริยธรรม	กิจกรรม

แนะแนวจึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน	 

เพื่อมุ ่ งพัฒนาให ้ผู ้ เรียนรู ้จักตนเอง	 รู ้ รักษ ์ 

สิ่งแวดล้อม	สามารถคิด	ตัดสินใจ	คิดแก้ปัญหา	

ก�าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน

และอาชีพ	สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม	

สอดคล้องกับ	พรรณี	 เกษกมล	 (2558)	และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 ณัฏฐวีร์	 นงนุช	

(2552)	ที่ท�าการศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนว

เพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 3	 พบว ่า	 การรู ้จักและ 

เข ้ าใจตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี	 3	ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า	 

การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรน�าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง	ที่พัฒนา 

ขึ้นมาจ�านวน	16	กิจกรรมนี้ไปใช้ในการพัฒนา

นักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนมีระดับการเห็นคุณค่า

ของตนเองเพิ่มขึ้นได้	 เพราะได้ผ่านกระบวนการ

พัฒนา	และมีการทดสอบแล้วว่าเป็นชุดกิจกรรม

ที่มีคุณภาพ

	 2.	 ก า รส ร ้ า ง และพัฒนากิ จ ก ร รม	 

ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน	 

มีวิธีการด�าเนินการได้หลายวิธี	หากมีการท�าวิจัย

ในลักษณะนี้ในครั้งต่อไป	อาจทดลองใช้วิธีอื่น	

และน�ามาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น	 เพื่อเป็นการ

ยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

	 3.	 ในการศึกษาครัง้ต่อไปอาจเพิม่เติมตัว 

แปรอื่นๆ	 เช่น	 เพศ	ภูมิหลังของนักเรียน	หรือ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	รวมท้ังควรท�าการทดลอง

ใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ	เช่น	นักเรียนในระดับชั้น 

อื่นๆ	 เป็นต้น	 เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตของ 

การศึกษาวิจัยให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น
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การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

A Study of Behavior and Factors Affecting 

the Tourism of Russian Tourists

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ต่างประเทศ	2)	ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย	3)	 ศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	 (7Ps)	 กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน	ถึง	ธันวาคม	2559	จ�านวน	400	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม
ภาษารัสเซีย	โดยท�าการสุ่มแบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)	สถิติที่ใช้	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าไคสแควร์	t-test	Anova	วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย	Scheffe	
Analysis	และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	 
งานวิจัยนี้ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 ผลการวิจัยพบว่า	นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุ	20-40	ปี	มีการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	20,001-30,000	รูเบิล	(ประมาณ	12,000-18,000	บาท)	
ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	
	 ผลการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี
พบว่า	1)	อายุส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศทุกข้อ	ได้แก่	ความถี่การท่องเที่ยว	ประเภท
การท่องเที่ยวลักษณะของสถานที่พัก	และลักษณะของการท่องเที่ยว	2)	ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	พบว่า	อายุส่งผลต่อพฤติกรรม
การท่องเทีย่วในประเทศไทยทกุข้อ	ได้แก่	ความถีใ่นการท่องเทีย่ว	การเลอืกประเภทของสถานทีท่่องเทีย่ว	 
ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว	การเลือกลักษณะท่ีพักแรม	และ 
การเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึก	3)	ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	 
(7Ps)	และพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวรสัเซยี	พบว่า	ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกข้อ
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ABSTRACT
	 The	purposes	of	 this	 research	were	1)	To	study	personal	 factors	and	Russian	 
tourist	behavior	on	abroad	2)	To	study	personal	 factors	and	Russian	 tourist	behavior	 
in	Thailand	3)	To	study	 the	 relationship	between	service	marketing	mix	 (7Ps)	 factors	 
and	Russian	behavior	 in	Thailand.	The	samples	were	400	Russian	tourists	who	travelled	 
to	Thailand	on	November	 to	December	2016.	Research	methodology	was	qualitative	 
study.	The	400	respondents	 to	 the	Russian	questionnaire	were	selected	by	accidental	 
sampling.	 the	 statistical	 tools	 used	 in	 this	 study	are	Percentage,	Mean,	Standard	 
Deviation,	Chi-square,	t-test,	ANOVA,	Scheffe	analysis	and	Multi	regression	analysis.	SPSS	 
is	used	for	data	analysis	at	a	statistical	level	of	.05.
	 The	study	 found	that	 the	majority	of	Russian	 tourists	were	women,	aged	between	 
20-40	years	old,	earned	 the	bachelor	degree,	worked	as	employee	with	 the	average	 
income	of	20,001-30,000	Rubles	(approximately	12,000-18,000	Baht)	per	month.
	 The	study	 results	 represent	1)	Personal	 factors	and	Russian	 tourist	behavior	on	 
abroad.	There	was	age	factor	affected	to	tourism	behavior	on	abroad	consist	of	frequency	 
of	 travel,	selection	of	 tourist	attraction,	 type	of	accommodation	and	 type	of	 traveling.	 
2)	The	results	between	personal	 factors	and	Russian	tourist	behavior	 in	Thailand	found	 
age	factor	affected	to	tourism	behavior	 in	Thailand	consist	of	frequency	of	travel,	selection	 
of	tourist	attraction,	length	of	travel,	budget	of	travel,	type	of	accommodation	and	selection	 
of	souvenir.	3)	The	relationship	between	services	marketing	mix	(7Ps)	factors	and	Russian	 
tourist	behavior	 in	 Thailand	 that	 there	was	only	product	 factor	 affected	 to	 tourism	 
in	Thailand.

Keywords:	Russian	Tourists,	Tourist	Behavior,	Service	Marketing	Mix	Factors	(7Ps)

บทน�า
	 การท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
รายได้หลักให้แก่ประเทศไทย	ดังจะเห็นจาก 
รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ�านวนมหาศาล	
ในปี	 2558	มีรายได้จากการท่องเที่ยว	2.23	 
ล้านล้านบาท	 โดยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาว 
ต่างชาติถึง	29.88	ล้านคน	เติบโตจากปี	2557	 
ร ้อยละ	 20.44	 (กรมการท่องเที่ยว,	 2559)	 
ส�าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 5	อันดับแรกที่มี 

การเดินทางเที่ยวไทยสูงสุด	ได้แก่	จีน	ประมาณ	
7.8	 ล ้านคน	 รองลงมาคือ	 มาเลเซีย	ญี่ปุ ่น	 
เกาหลีใต้	 และลาว	ตามล�าดับ	ส่วนประเทศ 
ที่สร้างรายได้มากที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	จีน	
ประมาณ	3.7แสนล้านบาท	รองลงมา	 ได้แก	่
มาเลเซีย	 รัสเซีย	 อังกฤษ	 และออสเตรเลีย	 
ส�าหรับประเทศที่มีการใช้จ่ายและสร้างรายได ้
ให้ประเทศไทยมากที่สุดในช่วง	 5	 เดือนแรก 
ของปีนี้	ได้แก่	นักท่องเที่ยวชาวจีน	156,839.54	
ล้านบาท	รองลงมาคือ	มาเลเซีย	33,092.12	



159
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ล้านบาท	รัสเซีย	29,021.41	ล้านบาท	อังกฤษ	
27,949.41	 ล ้านบาท	 และสหรัฐอเมริกา	
25,047.32	 ล้านบาท	 ซึ่งเป ้าหมายของการ 
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	ได้ให้ความส�าคัญ
กับการเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 
เพื่อเพิ่มรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศไทย	
และการกระตุ ้นการใช้จ ่ายของนักท่องเท่ียว 
มากข้ึน	ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ	
โดยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจากประเทศจีน	
อินเดีย	และรัสเซีย	 (กรมการท่องเท่ียว,	2559)	

เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากสามประเทศนี้เป็น 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
เป็นจ�านวนมาก	มีศักยภาพสูงและมีอ�านาจ 
ในการจับจ่ายซื้อสินค้า	ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทย
มีรายได้จ�านวนมหาศาลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้	
	 นกัท่องเทีย่วชาวรสัเซียถอืเป็นนกัท่องเทีย่ว
ศกัยภาพสงูทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย
เป็นจ�านวนมาก	จากสถิติจ�านวนนักท่องเที่ยว 
ชาวรัสเซียที่เดินทางมาประเทศไทยระหว่าง 
ปี	2554-2559	มีจ�านวนดังต่อไปนี้

ปี

2554
2555
2556
2557
2558

2559	(ไตรมาสแรก)

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย (คน)

1,054187
1,316,564
1,746,565
1,603,818
884,085
440,000

ที่มา:	กรมการท่องเที่ยว,	2559

ตารางที่ 1	 จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	ปี	2554-2559

	 จากตารางที่ 	 1	 พบว ่า	 นักท ่องเที่ยว 
ชาวรัสเซียตั้งแต่	ปี	2554	มีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกป	ี
แต่ปี	2558	มีจ�านวนลดลง	เนือ่ง	จากสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจภายใน	ประเทศรัสเซีย	แต่ทางการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พยายามร่วมมือ 
กับผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวหามาตรการดึง
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกลับมาโดยช่วงไตรมาส
แรกของปี	2559	มนีกัท่องเทีย่วชาวรสัเซียเดนิทาง
เข้ามาถึง	4.4	แสนคน	คาดว่าจะยังคงมีทิศทาง
ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง	โดยแรงหนุนยังมาจากการที่ทาง
การประเทศรัสเซียยังคงมาตรการคว�่าบาตรทาง
เศรษฐกิจกับประเทศตุรกี	 และการที่ทางการ

ประเทศรัสเซียยังไม่ยกเลิกค�าสั่งห้ามสายการบิน
ไปยังอียิปต์	ซึ่งยังคงท�าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่ง 
ในทางเลือกส�าคัญของผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของรัสเซีย	ส�าหรับประเทศไทยและ
ประเทศรัสเซีย	มีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนาน	
โดยจะร่วมกันฉลองในวาระครบรอบ	120	ปี	
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย	ในปี	2560	 
และจะมีกิจกรรมและโครงการที่จะน�าไปสู่ความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิดมากย่ิงขึ้น	ทั้งในระดับรัฐบาล	
ภาคเอกชน	และประชาชนของทั้งสองประเทศ	
(รัฐบาลไทย,	2559)
	 ด ้วยเหตุนี้ 	 คณะผู ้วิจัยจึงท�าวิ จัยเ ร่ือง	 
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	 2.	 ศึกษาปัจจยัส่วนบคุคลและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว 
ชาวรัสเซีย
	 3.	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบรกิาร	(7Ps)	กบัพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 ป ั จ จั ยส ่ วน บุคคลแตกต ่ า งกั น
พฤติกรรมการท ่องเที่ ยวต ่างประเทศของ 
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียแตกต่างกัน
	 2.	 ป ั จ จั ยส ่ วน บุคคลแตกต ่ า งกั น
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของ 
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียแตกต่างกัน
	 3.	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	
(7Ps)	มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
ในประเทศไทย

“การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย”	 ซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยทีจ่ะปรบัปรงุลกัษณะและคณุภาพ
การให้บริการในด้านต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	อีกทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมทางการตลาด	ส่งเสริมให้รู้จัก
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมากขึ้น	และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพในเชิงรุกมากขึ้น
แทนที่เชิงรับอย่างที่เคยวางกลยุทธ์กันมา	ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่ออตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในระยะยาว
อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 ศกึษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว 
ชาวรัสเซีย

กรอบแนวคิดการวิจัย
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ไม่เกิน	5%	จะได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	400	คน	
และใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น	 (Non-probability	
Sampling)	และวิธีการเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ	 
(Accidenta l 	 Sampl ing) 	 เพื่อ เก็บข ้อมูล 
ในมุมมองความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว	และ 
มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 
แบ่งเป็น	5	ตอน	ดังนี้
 ตอนที่ 1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม	ได้แก่	 เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	
อาชีพ	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ตอนที่ 2	ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ	 (7Ps)	ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา	ปัจจัย 
ด้านสถานที่ /ช ่องทางการจัดจ�าหน่ายปัจจัย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด	ปัจจัยด้านบุคลากร	
ปัจจัยด้านกระบวนการ	และปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ
 ตอนที่  3 	 พฤติกรรมการท ่องเที่ ยว 
ต่างประเทศได้แก่	 ความถี่ของการท่องเที่ยว	
ประเภทของสถานที่ท ่องเที่ยวที่ท ่านชื่นชอบ
ลักษณะของสถานที่พักแรมที่ใช้บริการในการ
ท่องเทีย่วครัง้นี	้ลักษณะของการเดินทางท่องเทีย่ว	
 ตอนท่ี 4 	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย	ได้แก่จ�านวนครั้งของการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยลักษณะของสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชื่นชอบระยะเวลา 
ในการท ่องเที่ยวประเทศไทยงบประมาณ 
ในการท่องเที่ยวครั้งนี้	 การเลือกลักษณะของ
สถานที่พักแรมที่ท่านใช้บริการในการท่องเที่ยว
ครั้งนี้	การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของประเทศไทย
 ตอนที่ 5 	 ข ้อเสนอแนะอื่นๆ	 เกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ

ประโยชน์ทีได้รับ
	 1.	 นักการตลาดและผู ้ประกอบการ	 
รวมถึงผู ้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ 
ท่องเที่ยวสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการ
วิเคราะห์แผนงานและก�าหนดนโยบายการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการตลาดได้	เช่น	การ
ส่งเสริมบุคลากรด้านภาษารัสเซีย
	 2.	 นักวิจัย	นักวิชาการ	และคณาจารย์
สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง	สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้
ในการศึกษาต่อยอดและบูรณาการกับการเรียน
การสอน	การบริการวิชาการ	และการจัดการอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง
	 3.	 ผลงานวิจัยจะช่วยยกระดับคุณภาพ
และประสบการณ์การวิจัยของผู ้วิจัย	ซึ่งเป็น 
นักวิชาการ	 และพัฒนาวิสัยทัศน ์การวิจัย 
ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
ไปพร้อมๆ	กัน	 เช่น	การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งส�าหรับนักท่องเที่ยว

การด�าเนินงานวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	การศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวรัสเซีย	คณะผู้วิจัยก�าหนดรูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research)	 เพื่อ 
มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณที่ได้จาก
แบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	โดยมี 
ประชากร	คือ	นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย	ส่วนกลุ ่มตัวอย่าง 
มาจากจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทาง 
เข ้ามาประเทศไทยจ�านวน	 884,085	 คน	 
ในปี	2559	และใช้วิธีการค�านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้สตูรการหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง
ของทาโร่	ยามาเน่	(กัลยา	วาณิชย์บัญชา,	2549)	
โดยก�าหนดความเชื่อมั่นที่	95%	ความผิดพลาด 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนิน
การในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม	2559	
โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง	ณ	โถง
ผู้โดยสารขาออก	(Departure	Hall)	สนามบิน
สุวรรณภูมิ	จ�านวน	400	ชุด	

	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ป ั จ จั ย ส ่ ว นบุ ค คล 	 พฤติ ก ร ร ม 
การท ่องเ ท่ียวต ่างประเทศ	 และพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวในประเทศไทย	 เป็นข้อมูลระดับ
นามบญัญตั	ิ(Nominal	Scale)	วเิคราะห์ด้วยสถติิ
พรรณนา	ในรปูการแจกแจงความถี	่(frequency)	
และอัตราส่วนร้อยละ	(Percentage)
	 2.	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	
(7Ps)	 ท�าการวิ เคราะห ์ด ้วยสถิติพรรณนา 
ในรูปมัชฌิมเลขคณิต	(Mean)	และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	(Standard	Deviation)
	 3.	 การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ต่างประเทศและการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ
ท ่องเ ท่ียวในประเทศไทย	 ใช ้การวิ เคราะห	์
Independent	Sample	 t-test	และการเปรียบ
เทียบความแปรปรวนทางเดียว	(ANOVA)	และ
การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธ	ี
Scheffe
	 4.	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	(7Ps)	และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของ 
นักท่องเท่ียวชาวรัสเซียใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ	(Multi	Regression	Analysis)

ผลการวิจัย
	 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	ผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่	 เป็นเพศหญิงร้อยละ	60.5	 
คิดเป็นจ�านวน	242	คน	มีอายุ	20-40	ปี	มากที่สุด
ร้อยละ	57.8	คิดเป็น	จ�านวน	231	คน	มีระดับ 
การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด	 ร้อยละ	43.3	 
คิดเป็นจ�านวน	173	คน	มีอาชีพพนักงานบริษัท
เอกชนมากที่สุด	ร้อยละ	24.9	คิดเป็น	จ�านวน	 
134	คน	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	20,001-30,000	
รูเบิล	(ประมาณ	12,000-18,000	บาท)	ร้อยละ	
44.5	คิดเป็น	จ�านวน	178	คน	
	 2.	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด	 (7Ps)	 
ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย	 
พบว่า	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของผู ้ตอบแบบ 
สอบถามมีค่าเฉลี่ยโดยรวม	4.15	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ระดบัมากทีส่ดุ	โดยด้านความแปลกและแตกต่าง
ของสถานที่ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.27	 
อยู ่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด	ปัจจัยด้านราคา 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม	3.94	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก	
โดยด้านราคาอาหารมีความเหมาะสม	มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด	คือ	4.03	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก	ปัจจัย
ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีค่าเฉลี่ย
โดยรวม	4.15	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก	โดยการ 
เข ้าถึงข ้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับธุรกิจ 
ทีเ่ก่ียวกบัการท่องเทีย่ว	(การจองทีพั่ก	การซือ้ทวัร์)	
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.20	อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก	ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ย
โดยรวม	3.79	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก	โดยการ
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก/รายการน�าเที่ยว
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต	มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.24	
อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด	ปัจจัยด้านบุคลากร 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม	4.03	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
โดยพนักงานมีความเป ็นกันเองมารยาทดี	 
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มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.13	อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก	ปัจจัยด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม	
4.02	อยู่ในเกณฑ์ระดบัมากโดยความสะดวกและ
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของท่ีพัก	 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.08	อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก	 และปัจจัยด ้านลักษณะทางกายภาพ 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม	4.08	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
โดยบรรยากาศดี	 สวยงามหรือแปลกใหม่	มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.35	อยู่ในเกณฑ์ระดับ 
มากที่สุด	
	 3.	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ	
พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี ่
ในการท่องเท่ียว	ไม่เกิน	1	ครั้ง/ปี	 ร้อยละ	72	 
ซ่ึงคิดเป็นจ�านวน	288	คน	ท่องเที่ยวทะเลและ
เกาะมากที่สุด	ร้อยละ	87.8	ซึ่งคิดเป็นจ�านวน	
351	คน	ใช้บริการสถานพักแรมประเภทโรงแรม/
รีสอร์ทมากท่ีสุด	ร้อยละ	93.5	คดิเป็นจ�านวน	374	
คน	เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนมากที่สุด	
ร้อยละ	74.8	คิดเป็น	จ�านวน	299	คน
	 4.	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ 
ไทยของชาวรัสเซียพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ท่องเทีย่วในประเทศไทยคร้ังแรก	ร้อยละ	 
43.3	หรือคิดเป็นจ�านวน	173	คน	มีระยะเวลา 
ในการท่องเที่ยวประเทศไทย	มากกว่า	 6	 วัน	 
มากท่ีสุด	ร้อยละ	68.3	คิดเป็นจ�านวน	273	คน	
มีงบประมาณการท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้
มากกว่า	60,000	รูเบิล	(ประมาณ	35,400	บาท)	
มากท่ีสุด	ร้อยละ	40.5	คิดเป็นจ�านวน	162	คน	 
ใช้บริการโรงแรม/รีสอร์ทมากที่สุด	ร้อยละ	92	 
คดิเป็นจ�านวน	368	คน	เลอืกซ้ือสนิค้าเพือ่สขุภาพ	
เช่น	ชา	สมุนไพร	ยาดม	มากที่สุด	ร้อยละ	34.3	
คิดเป็น	จ�านวน	137	คน	ต้องการให้ปรับปรุง 
และพัฒนาความปลอดภัยและความสะอาดของ
สถานที่ท่องเท่ียวมากท่ีสุด	ร้อยละ	24	คิดเป็น	
จ�านวน	96	คน

	 5.	 ข ้อเสนอแนะส�าหรับการเดินทาง 
ท่องเที่ยวต่างประเทศและประเทศไทยพบว่า	
	 5.1	 ข ้อเสนอแนะส�าหรับการเดินทาง 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ	มีดังนี้
	 -	 ต้องการให้มีการส่งเสริมการตลาด 
การท่องเที่ยวทั่วโลก	โดยการลดราคา
	 -	 การดูแลความปลอดภัยส�าหรับ 
นักท่องเที่ยว	
	 -	 การน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม
และสถานที่ท่องเที่ยว	รวมถึงรายการน�าเที่ยว 
ที่น ่ าสนใจและแตกต ่างไปจากเดิม 	 และ 
มีการพัฒนาสื่อน�าเที่ยวส�าหรับสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ	ทั่วโลก	
	 5.2	 ข ้อเสนอแนะส�าหรับการเดินทาง 
ท่องเที่ยวในประเทศไทย	มีดังนี้	 	 	
	 -	 ต้องการให้พนักงานที่ท�างานเกี่ยวกับ 
ธุรกิจบริการสามารถพูดภาษาอังกฤษ	และ 
ภาษารัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 -	 การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณถนนมากที่สุด	
	 -	 มีป้าย	ค�าบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว	
และชื่อสินค้าที่เป็นภาษารัสเซีย
	 -	 การดูแลความปลอดภัยของโรงแรม
และสถานที่ท่องเที่ยว	
	 -	 การดูแลมาตรฐานมัคคุเทศก์	 เพราะ 
บางคนไม ่สุภาพและไม ่ มีความรู ้ เ ก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ประเทศไทยอย่างแท้จริง	และ 
การยกระดับคุณภาพของบริษัทน�าเที่ยว	
	 6.	 การทดสอบสมมติฐาน	
	 6.1	 การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียพบว่า	
	 1)	 เพศแตกต่างกัน	ส่งผลต่อความถี ่
ของการท่องเท่ียว	และลักษณะของการเดิน
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ทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 2)	 อายุแตกต่างกันส่งผลต่อความถี ่
ของการท่องเที่ยวการเลือกประเภทของสถานที ่
ท ่อง เที่ ยวที่ ชอบไปมากที่ สุดลักษณะของ 
สถานท่ีพักแรมท่ีชอบใช้บริการในการท่องเที่ยว	
และลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว	อย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 3)	 ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผล 
ต่อการเลือกลักษณะของสถานที่พักแรมที่ชอบ
ใช้บริการในการท่องเที่ยวและลักษณะของการ
เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ	0.05
	 4)	 อาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อความถี่ 
ของการท่องเที่ยวการเลือกประเภทของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ชอบไปมากท่ีสุด	และลักษณะของ
การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05
	 5)	 รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อการเลือกลักษณะของสถานท่ีพักแรม 
ที่ชอบใช้บริการในการท่องเท่ียว	และลักษณะ 
ของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 6.2	 การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย
สามารถสรุปผลได้ดังนี้
	 1)	 เพศแตกต่างกันส่งผลระยะเวลา 
ในการท่องเที่ยว	และการเลือกประเภทสถานที ่
พักแรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
	 2)	 อายุแตกต่างกัน	ส่งผลต่อความถ่ี 
ในการท่องเท่ียวในประเทศไทย	การเลอืกสถานที่ 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชื่นชอบ	ระยะเวลาใน
การท่องเที่ยว	งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว	 

การเลือกประเภทสถานที่พักแรมและการ 
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05
	 3)	 ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผล 
ต่อระยะเวลาในการท่องเที่ยวงบประมาณท่ีใช้ 
ในการท่องเทีย่วการเลอืกประเภทสถานทีพ่กัแรม
และการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 4)	 อาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อความถี่
ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยการเลือกสถานที่ 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชื่นชอบระยะเวลา 
ในการท่องเที่ยวและการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 5)	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อความถี่ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย
การเลือกสถานที่ท ่องเที่ยวในประเทศไทย 
ที่ชื่นชอบระยะเวลาในการท่องเที่ยวงบประมาณ 
ที่ใช ้ในการท่องเท่ียวและการเลือกซ้ือสินค้า 
ที่ระลึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 6.3	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	(7Ps)	และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของ 
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	พบว่า	
	 1)	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	
(7Ps)	 โดยรวมมีผลต่อการเลือกประเภทของ 
สถานที่ท่องเที่ยว	ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	 
งบประมาณที่ใช ้ในการท่องเที่ยว	 การเลือก
ลักษณะที่พักแรม	และการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
	 2)	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความถี่
ในการท่องเที่ยว	การเลือกประเภทของสถานที ่
ท่องเที่ยว	 ระยะเวลาที่ ใช ้ในการท ่องเที่ยว	 
งบประมาณที่ใช ้ในการท่องเที่ยว	 การเลือก
ลักษณะที่พักแรม	 และการเลือกซื้อสินค ้า 
ที่ระลึก	
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

	 3)	 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อระยะเวลา 
ที่ใช้ในการท่องเที่ยว	 งบประมาณที่ใช้ในการ 
ท่องเที่ยว	การเลือกลักษณะท่ีพักแรม	และการ
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก	
	 4)	 ป ัจจัยด ้านสถานที่ /ช ่องทางการ 
จัดจ�าหน ่ายมีผลต ่อการเลือกประเภทของ 
สถานที่ท่องเที่ยว	ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	
งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว	และการเลือก
ลักษณะที่พักแรม	
	 5)	 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมผีล
ต่อการเลือกประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว	ระยะ
เวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว	งบประมาณทีใ่ช้ในการ
ท่องเที่ยว	และการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก	
	 6)	 ปัจจยัด้านบคุลากรมผีลต่อระยะเวลา
ที่ใช้ในการท่องเที่ยวและการเลือกลักษณะที่พัก
แรม	
	 7)	 ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อระยะ
เวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว	งบประมาณทีใ่ช้ในการ
ท่องเที่ยว	และการเลือกลักษณะที่พักแรม	
	 8)	 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพมผีล
ต่อ	ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	งบประมาณ
ที่ใช้ในการท่องเท่ียว	การเลือกลักษณะที่พักแรม
และการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
   

อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผล	
ได้ดังต่อไปนี้
	 1)	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	 โดยส่วนมากนิยม
เลอืก	ทะเลและเกาะ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ
นกุล	ฤกษ์จริจุมพล	(2558)	ได้ท�าการศึกษางาน
วิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ
ในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพกลุ ่มแอค
ทฟีบชีของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี	พบว่า	กจิกรรม
การท่องเทีย่วท่ีนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยีชอบ	ได้แก่	

เท่ียวธรรมชาติ	 เช่น	ทะเล	และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของนภาวดี	พยัคฆโส	 (2554)	ท�าการ
ศึกษางานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติ 
ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีต่อการเดินทาง 
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย	พบว่า	กิจกรรมหลัก
ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	คือ	การไปชายทะเล	
นิยมแหล่งท่องเที่ยวแบบนันทนาการ/บันเทิง	 
อีกทั้งข้อเสนอแนะการท่องเที่ยวในประเทศไทย	
ยังมีนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียบางคนต้องการ 
ให้มีกิจกรรมบริเวณชายหาดมากกว่าน้ี	รวมถึง
การมเีครือ่งเล่น	หรอืสวนสนุกบรเิวณชายหาดด้วย
	 2)	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	
(7Ps)	 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากท่ีสุด	คือ	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยความแปลกและแตกต ่างของสถานที ่
ท่องเทีย่วอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	อกีทัง้ประเทศไทย
ยังเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายของสถานที ่
ท่องเท่ียว	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จุฑาภรณ	์ 
ฮาร์ล	(2557)	ที่ท�าการศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	พบว่า	 
แรงจูงใจป ัจจัยด ้านสถานที่ท ่องเ ท่ียวทาง
ธรรมชาติมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 
ซึ่ งผู ้ตอบแบบสอบถามให ้ความส�าคัญกับ 
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา	ไพรินทร์	 
(2551)	ที่ท�าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอ�าเภอ 
ชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี 	 พบว่า	 ความคิดเห็น 
ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด
คือ	บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว	รองลงมา	 
คือ	ความหลากหลายของสถานที่
	 3)	 นักท ่อง เที่ ยวชาวรัส เซีย มีความ 
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคลากรของประเทศไทย
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อยู ่ ในระดับมากในด ้านพนักงานมีความรู ้ 
ความสามารถในการบริการดูแลนักท่องเท่ียวดี
พนักงานมีความเป็นกันเองมารยาทดี	แต่ในทาง
กลับกันทางด้านภาษานักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
ต้องการให้พนักงานในธุรกิจบริการพัฒนาและ
ปรบัปรงุภาษาองักฤษ	และภาษารสัเซยีสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	ธนกฤต	ยิ่งยง	(2557)	
	 ท่ีท�าการศึกษางานวิจัยเรื่องแรงจูงใจ	
พฤติกรรม	และประเภทการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	พบว่า	ชาวเมือง 
ท้องถิ่นในพัทยายังขาดทักษะด้านการใช้ภาษา
อังกฤษและพบว่ามีชาวเมืองพัทยาจ�านวนน้อย
มากท่ีสามารถใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสารหรือ
ให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	อีกทั้ง 
ชาวรัสเซียส ่วนใหญ่ไม ่สามารถพูดภาษา
อังกฤษได้	 ซ่ึงส่งผลท�าให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	หรือได้รับบริการ
ด้านข้อมูลได้ต ้องการให้เจ ้าหน้าที่ผู ้บริการ 
สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลเป็นภาษารัสเซียได้
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	จิรวดี	ขาวทอง	
(2555)	ได้ท�าการศึกษางานวิจัยเรื่องลู่ทางการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยว 
รัสเซียในจังหวัดภูเก็ต	 พบว่า	 ประเทศไทย 
ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถ
ในการสื่อสารทักษะภาษารัสเซีย
	 4)	 นักท ่อง เที่ ยวชาวรัส เซีย มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านสถานที่และช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายของประเทศไทยอยูร่ะดบัมากในด้าน
การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก/รายการ
น�าเท่ียวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศรัสเซีย	
เนื่องจากเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่ส่ืออินเทอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงทุกคนทัว่โลก	ท�าให้สามารถค้นหา
ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย	 ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี 
ท่องเที่ยว	ที่พักแรม	และร้านอาหาร	 เป็นต้น	 

ซึ่งควรจะใช้ประโยชน์ด ้านนี้ในการส่งเสริม
การตลาดการท ่อง เ ท่ียวประเทศไทยมาก 
ยิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กฤษากร	 
ชูเลม็ด	 (2557)	ที่ท�าการศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการ 
ใช ้สื่ ออิน เทอร ์ เ น็ต เพื่ อการท ่อง เที่ ยวของ 
นักท ่องเที่ยวต ่างชาติในอ�าเภอเกาะพะงัน	 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบว่า	 นักท่องเท่ียวมี 
การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย	
7-10	ครั้งต่อสัปดาห์	วันละมากกว่า	3	ชั่วโมง
	 5)	 นักท่องเท่ียวชาวรสัเซยีมคีวามคิดเหน็ 
ต่อปัจจัยด้านราคาของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก	 โดยราคาอาหาร	 ราคาที่พัก	และ 
ราคาโดยสารเครื่ องบินในการเ ดินทางมา 
ประเทศไทยมีราคาไม ่แพง	 เมื่ อ เ ทียบกับ 
ค่าครองชีพของชาวรัสเซียซึ่งสูงกว่าค่าครองชีพ 
ในประเทศไทย	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สถานทูตกรีซ	(2557)	ที่ท�าการศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	พบว่า	นักท่องเที่ยว 
ชาวรสัเซยีจะพจิารณาความสามารถการจ่ายเงนิ 
ในการท่องเที่ยวเป็นอันดับสอง	 รองจากการ
พิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป
	 6)	 พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	 คือ	 
นิยมเลือกซื้อสินค ้าที่ ระลึกประเภทสุขภาพ	
ได้แก่	ชา	ยาดม	สมุนไพร	ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย 
ของ	นภาวดี	พยัคฆโส	(2554)	 เรื่องพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	พบว่า	นักท่องเที่ยว 
ชาวรัสเซียชอบซื้อผ้าไหม	ซึ่งเป็นค้าประเภท
อุปโภคอาจเป็นเพราะงานวิจัยท�ามาหลายป	ี 
และทัศนคติของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลง 
ไป	อกีทัง้ในระยะหลงัประเทศไทยได้มกีารส่งเสรมิ
การตลาดเกีย่วกบัผลติภณัฑ์เกีย่วกบัสขุภาพและ
สมุนไพรไทยมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการท่องเที่ยว	 
มีดังนี้
	 -	 การปรับปรุงการคมนาคมขนส ่ง
สาธารณะส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	 เช่น	 
มีข ้อมูลตารางการเดินรถประจ�าทางบริเวณ 
สถานท่ีท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ที่พบว่า	นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต้องการข้อมูล 
การเดินทางด้วยตัวเอง
	 -	 ควรมีการอบรมและพัฒนาพนักงาน
โรงแรม	และมัคคุเทศก์	ให้สามารถส่ือสารภาษา
รัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยท่ีพบว่า	ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษารัสเซียของพนักงานพนักงานบริการมีน้อย
	 -	 บรษิทัน�าเทีย่ว	ธรุกจิโรงแรม	และธรุกจิ
ร้านอาหาร	ควรมีการสร้างสื่อออนไลน์	 เพื่อใช้ 
ในการติดต่อส่ือสารนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
โดยตรง	ซึง่นอกจากจะน�ารายได้สู่คนไทยโดยตรง
แล้ว	นักท่องเที่ยวยังได้สินค้าและบริการราคา 
ถูกลง	นอกจากนี้นักท่องเที่ยวไม่โดนหลอกหรือ
บังคับให้ซ้ือรายการน�าเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลงานวิจัยที่พบว่า	นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
ต้องการติดต่อผู ้ประกอบการการท่องเที่ยว
โดยตรง
	 -	 การหาสถานที่ ท ่ อง เ ท่ียวใหม ่ๆ	 
ที่มี เอกลักษณ์และมีความน่าสนใจ	 เพื่อให้ 
นักท ่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ�้า	 หรือการปรับ 
รูปแบบรายการน�าเที่ยวให้มีความน่าสนใจ 
มากข้ึน	 เน่ืองจากชาวรัสเซียชอบการท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการ	ควรปรับให้มีกิจกรรมระหว่าง 
การท่องเท่ียวมากขึ้นกว่าเดิม	อีกทั้งยังท�าให้ 
นักท่องเท่ียวขยายเวลาพ�านักในประเทศไทย 
มากข้ึนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า	 

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต้องการให้มีการหา 
สถานท่ีใหม่ๆ	ในการท่องเที่ยว	รวมถึงมีสถานที ่
ท�ากิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวด้วย
	 -	 การก�ากบัดแูลและกวดขนัผูป้ระกอบ
ธุรกิจท ่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย 
อย่างจรงิจงั	เพราะท�าให้การท่องเทีย่วประเทศไทย
ได้รับความเสียหายไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยที่พบว่า	มีมัคคุเทศก์ที่ประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่
	 2.	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 -	 การสัมภาษณ์เชิง ลึกกับนักท ่อง
เที่ยวชาวรัสเซีย	ผู้ประกอบการท่องเที่ยว	(บริษัท 
ท่องเที่ยว	ธุรกิจร้านอาหาร	ธุรกิจสินค้าที่ระลึก)	
รวมถึงเจ ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อร ่วมกันพัฒนา 
การท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 
ให้ยั่งยืนต่อไป
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การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร

ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

The Development of Business Intelligence System for Supporting 

the Administrations’ Decision Making to Access Occupation Internationally 

for Students of Rajamangala University of Technology 

บทคัดย่อ

		 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มีวัตถุประสงค์ย่อย	เพื่อ	1)	ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล	2)	พัฒนารูปแบบของ 

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากล	 

3)	พัฒนาการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ

อย่างสากล	และ	4)	ศึกษาผลการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร 

ในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ 

ในการวจิยั	คอื	ผูท้รงคณุวุฒ	ิผู้บรหิารระดบัหลักสตูร	ผูบ้รหิารระดับคณะและผูบ้รหิารระดับมหาวิทยาลยั

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	โดยการเลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	67	คน	เครื่องมือ 

ที่ใช้ในงานวิจัย	 คือ	 1)	แบบประเมินปัจจัยที่ส ่งผลต่อนักศึกษาในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากล	 

2)	แบบประเมินรูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล	3)	แบบประเมินระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล	และ	4)	แบบประเมินการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เพือ่การก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศกึษา	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิ	ได้แก่	ค่าเฉลีย่	ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักศึกษาในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล	มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด	2)	การพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล 

ของนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	3)	การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพ

อย่างสากลของนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	และ	4)	การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ

เพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	
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ABSTRACT

	 The	main	purpose	of	this	research	was	to	develop	the	business	intelligence	system	 

for	supporting	the	administrations’	decision	making	to	access	occupation	 internationally	 

for	students	of	Rajamangala	University	of	Technology	and	sub-objectives	were	1)	 to	 

investigate	 the	 factors	affecting	 the	students	 to	enter	occupation	 internationally,	 (2)	 to	 

develop	the	business	 intelligence	system	model	for	supporting	students’	decision	making	 

to	access	occupation	 internationally,	 (3)	 to	develop	of	business	 intelligence	system	 

for	supporting	students’	decision	making	to	access	occupation	 internationally	and	4)	 to	 

evaluate	 the	usage	of	 the	developed	business	 intelligence	 system	 for	 supporting	 

Rajamangala	University	of	Technology	students’	decision	making	to	access	occupation	

internationally.	The	samples	with	purposive	sampling	 included	67	comprised	experts,	 

curriculum	administrators,	 faculty	 administrators	 and	university	 administrators.	 The	 

instruments	were	 1)	 the	 test	 for	 effecting	decision	making	 to	 access	 occupation	 

internationally.	2)	The	development	evaluation	the	model	of	business	 intelligence	system	 

for	decisions	support	accessing	occupation	internationally.	3)	The	development	evaluation	 

the	system	of	business	intelligence	decisions	support	accessing	occupation	internationally	 

and	4)	 the	system	usageevaluation	of	business	 intelligence	decisions	support	accessing	

occupation	 internationally	 for	 the	students.	The	data	were	analyzed	by	Mean,	Standard	 

Deviation	and	One-way	ANOVA	Analysis	of	Variance.

	 The	research	 found	 that	1)	 the	 factors	evaluation	 involved	 in	decision	making	 to	 

access	occupation	 internationally	was	appropriated	 in	highest	 level.	The	development	 

evaluation	 the	model	of	business	 intelligence	wereappropriated	 in	high	 level.	3)	The	 

development	 evaluation	 the	 system	of	business	 intelligence	were	appropriated	 in	 

highest	level	and	4)	the	system	usageevaluation	of	business	intelligence	decisions	support	

accessing	occupation	internationally	for	the	students	was	appropriated	in	highest	level.

Keywords	:	 Business	Intelligence	System;	OccupationInternationally;	Rajamangala	University	 

	 	 of	Technology	

บทน�า
	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็น
องค์กรหนึ่งที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง	ผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยจึงจ�าเป็นท่ีต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 ( Informat ion	
Technology	 and	Communication:	 ICT)	 
เข ้ามาเป ็นเคร่ืองมือหรือมีส ่วนร ่วมในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการ	และการตัดสินใจ 
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ที่มีความถูกต้อง	รวดเร็ว	อย่างมีประสิทธิภาพ	
ซึ่ งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาติ 
ปี	2542	ในหมวดที่	5	กล่าวถึงการบริหารและ 
การจัดการศึกษา	ในมาตราที่	 36	วรรค	2	 ได้	 
กล่าวว่าให้สถาบันการศึกษาด�าเนินกิจการได ้
โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและ 
การด�าเนินงานเป ็นของตนเอง	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	2542)	หรือในแผนแม่บทเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ ส่ือสารเพื่ อการศึกษา	
กระทรวงศึกษาธิการ 	 พ .ศ . 	 2556-2559	 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ	ICT	เพื่อสนับสนุน
การบริ หา รจั ดการและการบริ ก า ร โดยมี
เป้าประสงค์คอืมีคลงัข้อมลูและระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการบริการด ้าน 
การศึกษา	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2556)	ดังนั้น
การมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ	
สามารถตัดสินใจมีความถูกต้อง	รวดเร็ว	ส่งผล 
ให ้เกิดการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย 
ที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช  ้
ในองค ์กรธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
และเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพคือ	 ระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ	 (Business	 Intelligence:	BI)	 
ซึ่งเป็นระบบที่ช ่วยในการรวบรวม	 เช่ือมโยง	 
และน�าเสนอข้อมลูในหลายๆ	มติ	ิท�าให้ได้ค�าตอบ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อให้เห็นแนวโน้ม 
ซึง่จะน�าไปสู่โอกาสการตดัสนิใจทีถ่กูต้องแม่นย�า
และรวดเร็ว(วิทยาพรพัชรพงศ์,	2549;	ระวีวรรณ	
แก้ววิทย์,	และศรสีมบตั	ิแวงชนิ,	2554:160-165)
	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ส�าคัญของ
ทุกๆ	มหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่ส�าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท�าและมีความสามารถ 
ในอาชีพอย่างสากล	 เพราะเปรียบเสมือนเป็น 
การผลิตผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ของสถานประกอบการและสามารถร่วมงานกับ 

ผู้อื่นในระดับสากลได้	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลเป ็นองค ์กรที่ผลิตบัณฑิตสู ่สถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน	(มาเรียม	นะมิ,	 
2549;	 ธิ ติมา	 พลับพลึง	 และคณะ,	 2551)	 
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพด ้านต ่างๆ	 ของ
นักศึกษาก ่อนส�าเร็จการศึกษาเป ็นบัณฑิต 
ให้สามารถก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลได้	 จ�าเป็น
ที่ผู ้บริหารระดับต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัย 
จะต้องทราบปัจจัยใดที่มหาวิทยาลัย	ควรพัฒนา
นักศึกษาหรือแก้ไขส่งผลให้ผู ้บริหารในระดับ
ต่างๆ	สามารถตัดสินใจ	วางแผนหรือด�าเนินการ	
เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถก้าวสู่
อาชีพอย่างสากลได้
	 ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล	สามารถบรรลุเป้าหมายในการผลิต
บัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท�าและมี 
ความสามารถในอาชีพอย่างสากล	 รวมถึง 
ผูบ้รหิารในระดับต่างๆ	สามารถวิเคราะห์	วางแผน	
ตัดสินใจ	น�าไปสู ่การด�าเนินการที่มีความถูก
ต้องและรวดเร็วเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย	บนพื้นฐานของข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล	 และข ้อมูลสนับสนุน 
จากภายนอกแหล่งต่างๆ	ผู ้วิจัยจึงได้ศึกษา
การ พัฒนาระบบสนับส นุนการ ตัดสิ น ใจ 
ด้วยกระบวนการของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ 
การก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
พัฒนาระบบธุ ร กิจอัจฉริยะ เพื่ อสนับสนุน 
การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ
อย่างสากลของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล	โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
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	 1)	 เพื่อศึกษาป ัจจัยที่ส ่ งผลต ่อการ 
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
	 2)	 เพื่อพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
	 3)	 เพื่ อพัฒนาระบบธุ รกิจอัจฉริยะ 
เพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในการ
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
	 4)	 เพื่อศึกษาผลการใช้งานระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ผู้บริหาร
ระดับหลักสูตร	ผู้บริหารระดับคณะและผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิและผู้ทรงคุณวุฒิ
	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการวิจัย	 จ�านวน	 
67	คน	จ�าแนกเป็น	ผูท้รงคุณวฒุด้ิานคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ผู ้ ทรงคุณวุฒ ิ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาจ�านวน	
17	คน	อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล	ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ	
จ�านวน	20	คน	และผู ้บริหารระดับหลักสูตร	
ผู ้ บ ริ หารระดับคณะ	 และผู ้ บ ริหารระดับ
มหาวิทยาลัย	 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ	จ�านวน	30	คน	 โดยการ 
เลือกแบบเจาะจง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย	 จ�าแนกตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย	ดังนี้
	 1.	 แบบประเมินปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการ
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
	 2.	 แบบประเมินการพัฒนารูปแบบ 
ของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ 
ตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพ 
อย่างสากลของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล
	 3.	 แบบประเมินการพัฒนาระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
	 4.	 แบบประเมินการใช้งานระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
	 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมนิทัง้	4	ฉบับ	
โดยเสนอผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	พิจารณา
ความสมบูรณ์	ความถูกต้องและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและหาค่าความสอดคล้องของแบบ
ประเมิน	ค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
รวมทั้ งฉบับ	 ( Index	 of 	 I tem	 Object ive	
Congruence:	 IOC)	มีค่าเท่ากับ	0.96,	0.94,	
0.96	และ	0.94	ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิ เคราะห ์ข ้อมูลโดยใช ้สถิ ติพรรณนา	 
โดยการหาค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
โดยใช้สถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	
(One-way	ANOVA)
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ขั้นตอนการวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	 โดย 
ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย 
ดังนี้
	 1.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์	 
ข้อมูลซ่ึงเก่ียวข้องกับปัจจัยซึ่งส ่งผลต่อการ 
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล	
	 2.	 จัดท�าร่างปัจจัยซ่ึงส่งผลต่อการก้าวสู่
อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาและประชุมกลุ่ม
ย่อย	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้แทนสถานประกอบการ	
อาจารย์ผู ้สอน	ศิษย์เก่า	จ�านวน	15	คน	และ 
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
	 3.	 สร ้ าง เครื่ อ งมือส� าหรับประ เมิน 
ความเหมาะสมของป ัจจัยซึ่ งส ่งผลต ่อการ 
ก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษาและ 
น�าแบบประเ มินความเหมาะสมไปใช ้กับ 
กลุ ่มตัวอย ่างผู ้ทรงคุณวุฒิ 	 (อาจารย ์จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ผู้ใช้บัณฑิต
จากสถานประกอบการ)	จ�านวน	20	คน
	 4.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติ	ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสรุปปัจจัยซ่ึง 
ส่งผลต่อการก้าวสูอ่าชีพอย่างสากลของนกัศกึษา
	 5.	 การพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษา	 โดยศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห	์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ	ระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ	 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	 
และศึกษาโครงสร ้างของระบบสารสนเทศ 
ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องต่อการก้าวสู่
อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา	

	 6.	 จัดท�าร ่างรูปแบบของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษา
	 7.	 สร ้ าง เครื่ อ งมือส� าหรับประ เมิน
ความเหมาะสมรูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร 
ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาและ
น�าแบบประเมินความเหมาะสมไปใช้กับกลุ ่ม
ตัวอย่างผู ้ทรงคุณวุฒิ	 (ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	และด้านการบริหารการศึกษา)	
จ�านวน	12	คน
	 8.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน
ความ เหมาะสมรู ปแบบของระบบธุ ร กิ จ 
อัจฉริยะฯ	และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติ	 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสรุป 
ผลการประเมินรูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในการ
ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา
	 9.	 การพัฒนาระบบธุ รกิจ อัจฉริยะ 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร 
ในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา 
โดยการศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการและ
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
	 10.	 ออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษา	 โดยในงานวิจัยนี้ได้อาศัยหลักการ	 
ขั้นตอนตามรูปแบบ	ADDIE	Model	มาเป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ	
(Design	 and	Development	 System)	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	 ข้ันตอนดังต่อไปนี้	 1)	วิเคราะห	์
(Analysis)	2)	การออกแบบ	(Design)	3)	การ
พัฒนา	 (Development)	4)	การน�าไปทดลอง



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

174

ใช ้ 	 (Implementation)	 5)	 การประเมินผล	
(Evaluation)	 (มนต์ชัย	 เทียนทอง,	2545)	โดย 
ในขัน้การพัฒนา	(Development)	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิ
การพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ	
(System	Development	Life	Cycle	:	SDLC)
	 11.	 น�าระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	ที่พัฒนา 
ขึ้นมาทดสอบระบบ	 โดยใช ้วิธีการทดสอบ	
Blackbox	Testing	
	 12.	 สร้างเครื่องมือส�าหรับการประเมิน
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	และน�าแบบ
ประเมินไปใช้กับกลุ ่มตัวอย่างผู ้ทรงคุณวุฒ	ิ 
(ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)	
จ�านวน	5	คน	เพือ่ประเมนิประสิทธภิาพของระบบ
	 13.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน	 สรุปผลการประเมินการพัฒนา 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	และปรับปรุงระบบธุรกิจ
อัจฉริยะฯ	ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ
	 14.	 การศึกษาผลการใช้งานระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษา	 โดยผู ้วิจัยได้ด�าเนินการจัดท�าคู ่มือ 
การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน 
การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ
อย่างสากลของนักศกึษาส�าหรบัผูใ้ช้	และแนะน�า
การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	ที่พัฒนาขึ้น 
ให้กับกลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู ้บริหาร	 3	 ระดับ	 
ได ้แก ่ 	 1) 	 ระดับกรรมการบริหารหลักสูตร	 
2)	ระดับคณะ	และ	3)	ระดับมหาวิทยาลัย	ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ได้ทดลองใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น

	 15.	 น�าแบบการประเมินการใช้งานระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะฯ	ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นน�ามาเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	ผู ้บริหาร 
ทั้ง	 3	 ระดับ	จ�านวน	30	คน	ซึ่งได้ทดลองใช้ 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ	แล้ว	และวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ได้โดยใช้สถิติ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	
	 16.	 สรุปผลการประเมินการใช้งานระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผลการวิจัย
	 การพัฒนาระบบธุ รกิจอัจฉริยะ เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการ
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลผู ้วิจัยใช้เกณฑ์การแปล 
ความหมายดังนี้	(ประคอง	กรรณสูต,	2542)	
	 4.50-5.00		 หม ายถึ ง 	 มี ร ะ ดั บค ว าม 
เหมาะสมมากที่สุด	
	 3 .50-4.49	 หมายถึง 	 มี ระดับความ 
เหมาะสมมาก	
	 2 .50-3.49	 หมายถึง 	 มี ระดับความ 
เหมาะสมปานกลาง	
	 1 .50-2.49	 หมายถึง 	 มี ระดับความ 
เหมาะสมน้อย
	 1 .00-1.49	 หมายถึง 	 มี ระดับความ 
เหมาะสมน้อยที่สุด
	 โดยแบ่งผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยรายละเอียดดังนี้
	 1.	 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา
	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักศึกษาในการก้าวสู ่
อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาแสดงดังรูปที่	1
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รูปที่ 1	ปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

	 โดยผลการวิเคราะห์เอกสารและการ
จัดการประชุมกลุ่มย่อยได้ปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการ
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศกึษา	ตามขัน้ตอน
การด�าเนินการวิจัย	3	ปัจจัยหลักประกอบด้วย	 
(1) 	 ความสามารถด ้านภาษาอังกฤษซ่ึงมี
ปัจจัยย่อยประกอบด้วย	 (1.1)	ทักษะการอ่าน	 
(1.2)	ทักษะการเขียนและ	 (1.3)	ทักษะภาษา 
ในการสื่อสาร	(2)	ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	มีปัจจัยย่อยประกอบ
ด้วย	 (2.1)	ทักษะด้านฮาร์ดแวร์	 (2.2)	ทักษะ
ด้านซอร์ฟแวร์และ	(2.3)	ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต	 
(3)	 ความสามารถด้านวิชาชีพมีป ัจจัยย ่อย

ประกอบด้วย	(3.1)	ทักษะด้านวิชาชีพบังคับและ	
(3.2)	ทักษะด้านวิชาชีพเลือก
	 ซึ่งปัจจัยหลักท้ัง	 3	ด้านเป็นตัวก�าหนด
ความสมัพนัธ์กบัข้อมลูทีจ่ะน�าไปเป็นส่วนทีส่�าคญั
ในการจัดท�ารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	
โดยที่ข้อมูลที่รองรับปัจจัยในแต่ละด้านจะต้อง
เป็นข้อมูลถูกต้อง	สมบูรณ์และเป็นรูปแบบและ
ระบบเดียวกัน	ผลการประเมินความเหมาะสม 
ของปัจจัยหลักทั้ง	 3	 ด ้าน	 ภาพรวมมีระดับ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.91,	
S.D.=0.55)
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	 2.	ผลของการพัฒนารูปแบบของระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นกัศกึษาทีพ่ฒันาขึน้	แสดงดงัรูปที	่2	ประกอบด้วย	

3	ส่วนหลักคือ	(1)	ส่วนการเตรียมข้อมูลในส่วนนี้

ประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา	หลักสูตร	ทะเบียน	

เกณฑ์การตัดสินใจ	(2)	ขั้นตอนกระบวนการของ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	ประกอบด้วย	(2.1)	การจัด

เตรียมข้อมูลส�าหรับการน�าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล

โดยกระบวนการ	ETL	(Extract	Transform	Load)	

(2.2)	ออกแบบคลังข้อมูล	(Data	Warehouse	

Design)	โดยใช้คลังข้อมูลแบบ	Star	Schema	

	 3.	 ผลของการพฒันาระบบธรุกจิอจัฉรยิะ

เพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในการ

ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา	

(2.3)	การจัดท�าข้อมูลให้อยู ่ในรูปแบบข้อมูล

หลายมิติ	 (Cube)	 (2.4)	การน�าเสนอรายงาน

ใน	 3	 ลักษณะ	คือ	 (2.4.1)	 รูปแบบรายงาน	

(Reporting	Tools)	(2.4.2)	รายงานการวิเคราะห์	

(Analysis	Tools)	และ	(2.4.3)	รายงานข้อมูล

แนวโน้ม	(Forecasting	Tools)	(3)	การตัดสินใจ 

ในการจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการก้าว

สู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาในแต่ละระดับ

การบริหารจากรูปแบบของระบบที่พัฒนาผล

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในทุก

ด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมมีระดับความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	( =	4.48,	S.D.=0.21)

ที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาตามรูปแบบของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะฯ	ตามผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์การวิจัย

ข้อที่	2	โดยข้อมูลนักศึกษา	ข้อมูลหลักสูตร	ข้อมูล 

งานทะเบียน	 และเกณฑ์การตัดสินใจท่ีใช ้ 

ในงานวจิยัเป็นข้อมลูของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

รูปที่ 2	รูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา
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	 ท่ี	3	 เป็นตัวอย่างรายงานข้อมูลแนวโน้ม 

ซึ่งแสดงปัจจัยด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ที่เข้าศึกษาระหว่างปี	2554-2557	 โดยแสดง

จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดในหลักสูตร	

นักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	และนักศึกษา 

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์	ซึ่งเกณฑ์ผ่านดังกล่าวน�ามาจาก

ข้อมูลเกณฑ์การตัดสินใจในแหล่งข้อมูลของ

ระบบ

	 ซ่ึงระบบธุรกิจอัจฉริยะที่พัฒนาผู ้วิจัย

ได้ด�าเนินการออกแบบรายงานสอดคล้องกับ

บริบทการบริหารงานในแต่ละระดับโดยระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะสามารถให้ผู้ใช้งานในแต่ละระดับ

สามารถด�าเนินการจัดท�ารายงานที่เหมาะสมกับ

รูปที่ 3	รูปแบบรายงานข้อมูลแนวโน้ม

บริบทการบริหารภายใต้ข้อมูลที่ได้ด�าเนินการ 

ออกแบบและก�าหนดได้ด ้วยตนเอง	 ผลการ

ประเมินความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 

มีระดับความเหมาะสมอยู ่ในระดับมากที่สุด	 

( =4.63,	S.D.=0.22)

	 4.	 ผลการใช้งานระบบธรุกจิอัจฉรยิะเพือ่

สนบัสนนุการตัดสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในการก้าว

สู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

	 ผลการประเมินการใช ้งานระบบของ 

ผู้บริหารระดับหลักสูตรผู้บริหารระดับคณะ	และ

ผู ้บริหารระดับมหาวิทยาลัยแสดงผลการวิจัย 

ดังตารางที่	1

ราชมงคลสวุรรณภมูซ่ึิงสอดคล้องกับกลุ่มตวัอย่าง

ผู้ใช้งานระบบ	และโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือ

ในการวิจัยครั้งนี้คือ	Open	Source	Pentaho	 

BI	Suite	ตัวอย่างผลลัพธ์รายงานจากการท�างาน

ของระบบที่พัฒนาขึ้นแสดงดังรูปที่	3



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

178

ตารางที่ 1	 ผลการประเมินการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร 

	 	 ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยคณะหลักสูตรผู้บริหาร

ด้านที่	1.	การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
	 เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
	 ในการบริหาร
ด้านที่	2.	รูปแบบรายงานของระบบธุรกิจ 
	 อั จ ฉ ริ ย ะ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร 
	 ตัดสินใจในการบริหาร
ด้านที่	3.	ความถูกต้องของรายงานระบบ 
	 ธุ ร กิ จอั จฉ ริ ย ะ เ พ่ื อส นับส นุน 
	 การตัดสินใจในการบริหาร
ด้านที	่4.	ก า รน� า ร ะบบธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 
	 เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไป 
	 ใช้งานในการบริหาร

S.D. แปล
ผล

0.37

0.46

0.52

0.27

4.31

4.73

4.53

4.87

มาก

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

S.D. แปล
ผล

0.35

0.42

0.53

0.32

4.26

4.80

4.50

4.85

มาก

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

S.D. แปล
ผล

0.18

0.45

0.41

0.34

4.72

4.80

4.70

4.85

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

	 จากตารางท่ี	2	ผลการประเมินการใช้งาน
ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
โดยภาพรวมรายด้านจากกลุ่มผู้บริหาร	3	กลุ่ม	
คือ	 (1)	ผู้บริหารระดับหลักสูตรจ�านวน	15	คน	 
(2 ) 	 ผู ้บ ริหารระดับคณะ	 จ� านวน	 10	 คน	 
(3)	ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย	จ�านวน	5	คน	 
พบว่า	ด้านที่	1	การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจในการบรหิาร	ผูบ้รหิาร
ระดับหลักสูตรและผู้บริหารระดับคณะ	มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก	( =4.31,	S.D.=0.37,	
=4.26,	S.D.=0.35)	ตามล�าดับและในผู้บริหาร

ระดับมหาวิทยาลัยมีความเหมาะอยู ่ในระดับ 

มากทีส่ดุ	( =4.72,	S.D.=0.18)	ด้านที	่2	รปูแบบ
รายงานของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการบริหาร	 พบว่า	 ผู ้บริหาร
ระดับหลักสูตร	 ระดับคณะและมหาวิทยาลัย	 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	( =473,	 
S.D.=0.46,	 =4.80,	S.D.=0.42,	 =4.80,	
S.D.=0.45)	ตามล�าดับด้านที่	3	ความถูกต้อง
ของรายงานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการบริหารพบว่า	 ผู ้บริหาร
ระดับหลักสูตรระดับคณะและมหาวิทยาลัย	 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.53,	 
S.D.=0.52,	 =4.50,	S.D.=0.53,	 =4.70,	
S.D.=0.41)	ตามล�าดับด้านที่	 4	การน�าระบบ 
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไป 
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ใช้งานในการบรหิารพบว่า	ผู้บรหิารระดบัหลักสูตร	
ระดับคณะและ	 ระดับมหาวิทยาลัย	มีความ 
เหมาะสมอยู ่ ในระดับมากที่สุด	 ( =4.87,	
S.D.=0.27,	 =4.85,	S.D.=0.32,	 =4.85,	
S.D.=0.34)	ตามล�าดับ
	 จากการน�าผลการใช้งานของผู ้บริหาร 
ทั้ง	 3	กลุ ่ม	มาหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ ่มโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน	(One-way	ANOVA)	ทีร่ะดบันยัส�าคญั
ทางสถิตท่ีิ	0.01	พบว่าผูบ้รหิารท้ัง	3	กลุม่	สามารถ
ใช้งานระบบ	ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่แตกต่างกัน
ซ่ึงหมายถึงระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นสามารถ
รองรับการใช้งานของกลุ่มผู้บริหารทั้ง	3	ระดับ	 
ได้เป็นอย่างดี	โดยไม่จ�าเป็นจะต้องพัฒนาระบบ
แยกเพื่อใช้งานเฉพาะผู้บริหารแต่ละกลุ่ม

อภิปรายผล
	 การพัฒนาระบบธุ รกิจอัจฉริยะ เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการ
ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
	 1.	 ปัจจัยท่ีส ่งผลต่อการก้าวสู ่อาชีพ
อย่างสากลของนักศึกษา	โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู ่ในระดับมากที่ สุด	 ซึ่งประกอบ
ด้วยปัจจัยหลัก	 3	 ด้านดังนี้ 	 (1)	 ด ้านความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษ	 (2)	ความสามารถ
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 
(3) 	 ความสามารถด ้านวิชาชีพ 	 ซึ่ งป ัจจัย 
ทั้ง	 3	 ด้าน	 เป็นตัวก�าหนดความสัมพันธ์กับ 
ข้อมูลที่จะน�าไปเป็นส่วนที่ส�าคัญในการจัดท�า 
รายงาน	 ในการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
เพ่ือสนับสนุนการตดัสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในการ
ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาโดยมุ่งเน้น 
ที่จะพัฒนาระบบให ้ เป ็นเค ร่ืองมือส�าหรับ 
ผู้บริหารใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ

การพัฒนานักศึกษาให ้สามารถท�างานได ้ 
ในอาชพีทีต้่องการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	 
ซึ่ ง เป ็นการเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาก ่อน 
ที่จะส�าเร็จการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสในการ 
แข ่งกันให ้กับนักศึกษา	 โดยสอดคล ้องกับ 
งานวิจัยของธิติมา	พลับพลึง	และคณะ	(2551)	
ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีงานท�าของบัณฑิตและความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้งานบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	ผลการวิจัย
พบว่า	บัณฑิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีงานท�าของบัณฑิต	 คือ	 การมี
บุคลิกภาพที่ดี	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 เชื่อมั่น 
ในตน เอง 	 และมีความรู ้ และทั กษะด ้ าน
คอมพิวเตอร์	 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของ 
ผู ้ ใช ้บัณฑิตที่ มี ต ่ อบัณฑิต 	 ผู ้ ใช ้บัณฑิตมี 
ความพึงพอใจในตัวบัณฑิตด้านจริยธรรม	และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นอันดับหนึ่ง	 และ 
รองลงมาได้แก่	 ด ้านบุคลิกภาพ	ด้านความ
สามารถในการปฏิบั ติ ง าน 	 ด ้ านความรู ้ 
ความสามารถในวิชาชีพ	ด้านการพัฒนาตนเอง	
และความรู้ความสามารถทางวิชาการตามล�าดับ
และสอดคล้องกับรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู	ิปีการศกึษา	2557	
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,
2557)	ซึ่งพบว่า	ความสามารถที่ช่วยให้บัณฑิต 
มี ง านท� า จ ากกา รส� า ร ว จบัณฑิ ต จ� า น วน	 
2,173	คน	ได้แก่	การใช้คอมพิวเตอร์	 (ร้อยละ	
52.86)	และภาษาต่างประเทศ	(ร้อยละ	4.52)
	 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบของระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ
ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ
นักศึกษา	มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก	 
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ซึ่งประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	ส่วนที่	 1	 เป็นการ
ก�าหนดแหล่งข้อมูลเป็นส่วนของข้อมูลหลัก 
ในการน�าเข้าสู ่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	ซึ่งได้แก  ่
ข้อมูลที่ มีความเกี่ยวข้องกับ	 ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ	ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	และความสามารถ
ด้านวิชาชีพในหลักสูตรที่ศึกษา	ซึ่งส่งผลต่อการ
ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา	ส่วนที่	 2	 
เป็นส่วนของกระบวนการของระบบธรุกิจอจัฉรยิะ
และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของการน�ารายงาน	
แนวโน้มต่างๆ	จากกระบวนการของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะน�าเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย	
เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ
ทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนการก้าวสู ่อาชีพอย่าง
สากลของนักศึกษา
	 3.	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ
อย่างสากลของนักศึกษา	โดยการออกแบบและ
พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะในงานวิจัยนี้เป็นไป 
ตามกระบวนการจัดท�าระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ซึ่ งสอดคล ้อง กับ 	 Mohammad	 Hassan	
Falakmasir	และคณะ	(2010)	ซึ่งได้น�าเทคนิค	
Business	Intelligence	(BI)	มาประยุกต์ใช้กับ
ฐานข้อมูลของระบบ	e-Learning	ในการพัฒนา
เครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์
ของผูเ้รยีนกบัสภาพแวดล้อมโดยประยกุต์เทคนคิ
ของ	Business	Intelligence	(BI)	และ	On	Line	
Analytical	Processing	(OLAP)
	 4.	 ผลการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร 
ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาจาก
ผลการวิจัย	การใช้งานในแต่ละกลุ่มผู้บริหาร	 
ทั้ง	 3	 ระดับ	 กล่าวคือ	 ระดับหลักสูตรระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัยการน�าระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้งาน

ในการบริหารในภาพรวม	มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งเป็นข้อมูลในการพัฒนา
นักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษาให้มีความพร้อม
ในการท�างานตามอาชีพของตนเองท่ีเรียนตาม
หลักสูตรท่ีก�าหนด	อีกทั้งรายงานที่แสดงผ่าน
ระบบใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้งาน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรในระดับหลักสูตร	
คณะมหาวิทยาลัย	ที่มีข้อมูลที่เชื่อมต่อกันอย่าง
เป็นระบบ	ลดความผิดพลาด	เพิ่มความรวดเร็ว	
ถูกต้อง	ในการน�าเสนอรายงานเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารแต่ละระดับและเมื่อพิจารณาด้าน
การใช้งานระบบระหว่างกลุ่ม	สามารถใช้งาน
ระบบที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่แตกต่างกันซึ่งการ 
ใช ้ งานระบบธุ รกิจอัจฉริยะ เพื่ อสนับสนุน 
การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ
อย่างสากลของนักศึกษานั้น	ผลรายงานจาก
ระบบสามารถน�าไปสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนานักศึกษา
ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลได้	สอดคล้องกับ	
Sirawit	Kleesuwan	และคณะ	 (Kleesuwan,	
Falakmasir	et	al.,	2009)	ซึ่งได้วิจัยในส่วนของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย	พบว่า	 ใน
การน�าระบบธุรกิจอัจฉริยะ	(BI)	มาใช้สนับสนุน
ในการตัดสินใจของผู ้บริหารแหล ่งเงินทุน 
งบประมาณในการให ้การสนับสนุนและ 
การจัดการทรัพยากร	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล	
ครอบคลุม	 กระบวนการ 	 เทคโนโลยีและ 
องค์ประกอบตลอดจนปัจจัยที่จะน�าพาไปสู ่ 
ความส�าเร็จ	

ข้อเสนอแนะ
	 การเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าสู ่กระบวนการ 
ของระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็นส่วนที่ส�าคัญมาก 
จะต้องก�าหนดรูปแบบและตรวจสอบความ 
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ถูกต้องให้ครบถ้วน	ดังน้ันการน�าระบบที่พัฒนา
ไปใช้งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในแต่ละแห่งจ�าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลก่อนน�าข้อมูลเข้าสู ่ระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเนื่องจากจะส่งผลต่อรายงานของ
ระบบและการสนบัสนนุการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
ในแต่ละระดับ
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ของชนเผ่าลั๊วะระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการด�าเนินพิธีกรรม	ความส�าคัญของประเพณี 
การเซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทยและเปรียบเทียบรูปแบบประเพณี 
การไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทย	
	 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	research)	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม	
(Field	Survey)	และผสมผสานกบัการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องซึง่คณะผูว้จัิยสามารถอธบิายรายละเอียด
และขั้นตอนของการวิจัยได้	3	ขั้นตอน;	(1)	ศึกษาวรรณกรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	(Documentary	
research)	 (2)	 รวบรวมข้อมูลโดยเดินทางไป	อ�าเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทย	และ	 
อ�าเภอชางหยวน	ประเทศจนี	(Field	Survey)	จากผูใ้ห้ข้อมลูชาวเผ่าลัว๊ะชาวจนีและชาวเผ่าลัว๊ะชาวไทย	 
กลุ่มละ	30	คน	 (3)	ท�าการเปรียบเทียบรูปแบบประเพณีการเซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและ 
ชนเผ่าลั๊วะชาวไทย	มาวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง	ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า	
(Methodological	Triangulation)
	 ผลการวิจัยพบว่า
	 1.	 รูปแบบของการด�าเนินพิธีการของชนเผ่าล๊วะ	อ�าเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทย 
เป็นพิธีกรรมในท้องถิ่น	สามวัน	แต่ละวันทุกคนที่เป็นชนเผ่าล๊วะจะต้องเข้าร่วม	พิธี	ตั้งแต่เช้า	มีการ 
ต้มไก่ทีฆ่่าแล้ว	และ	น�าเกลือ	ขนมหวาน	เปลือกส้ม	พรกิ	น�า้ตาล	ข้าวสวย	ขนนุใส่ในตะกร้า	จงูววั	ถงัเหล้า	
และเสื่อ	เป็นต้น	รวมถึงเตรียมของให้หมอผีอีกหนึ่งชุด	คือ	บุหรี่	ขนมหวาน	ดอกไม้	เปลือกส้ม	ข้าวสาร
และ	ขิง	มีการเดินรอบพิธีสี่รอบสองครั้ง	ส่วนชนเผ่าลั๊วะ	อ�าเภอชางหยวน	มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน
ด�าเนินการโดยรัฐบาลจีนได้จัดประเพณีเลี้ยงผีนี้เป็นงานเทศกาล	โดยมีการท�าพิธีแค่วันเดียว	
	 2.	 ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห์หาสาเหตุถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของชนเผ่าลั๊วะ 
ทั้งสองกลุ่ม	พบว่าถึงแม้ทั้งสองชนเผ่านี้มีพิธีกรรมและข้ันตอนการเซ่นไหว้ผีจะมีความคล้ายคลึงกัน	 
ได้แก่	 มีความเคารพต่อธรรมชาติ	 การบูชาบรรพบุรุษ	และพิธีกรรมที่แตกต่างคือประเทศไทย 
มีความเช่ือว่าการด�าเนินพิธีกรรมดังกล่าวจะท�าให้ชีวิตของคนชนเผ่าลั๊วะมีความสงบสุขและ 
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เจริญก้าวหน้า	แต่ประเทศจีนถือว่าพิธีกรรมนี้เป็นการรักษาวัฒนธรรม	ประเพณีซ่ึงจะต้องรักษาเอาไว้ 
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วน�าแนวทางนี้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแหล่ง 
ท่องเที่ยว	ส่งผลท�าให้เศรษฐกิจของชนเผ่าลั๊วะดีขึ้น

ABSTRACT
	 This	study	was	aimed	to	study	the	religious	beliefs,	the	rituals,	the	 important	of	 the	 
tradition	of	paying	respect	to	the	ghosts	of	Lua	ethnics	living	in	the	north	of	Thailand	and	 
in	Yunnan	province	of	China,	And	comparing	the	 form	of	paying	respect	 to	 the	ghosts	 
of	 those	ethnic	groups.	The	 research	was	qualitative	 research,	collected	data	by	field	 
surveying	accompanied	with	relevant	study	documents.	The	researchers	described	the	 
details	and	the	procedures	in	3	steps:	(1)	Study	of	 literature	and	related	content	(2)	Data	
collection	by	 travel	 to	Hod	District,	Chiang	Mai,	Thailand	and	Changyuan,	China	Field	 
Survey	of	30	Chinese	and	30Thai	Lua.	 (3)	Comparison	of	 the	 traditions	of	Tribal	Lua	 
Traditionally	between	China	and	Thailand	by	Methodological	Triangulation.
	 The	research	found	that
	 1.	 The	 form	 of	 the	 procedure	 of	 the	 activities	 of	 Thai	 Lua	 at	Hod	District,	 
Chiangmai,	Thailand,	performed	the	rite	for	three	days.	Each	day,every	Lua	had	to	attend	 
the	ritual	which	began	in	the	morning.	There	was	a	boiled	chicken	that	killed	and	brought	 
with	salt,	candy,	orange	peels,	chili,	brown	 rice,	 jackfruit	 in	a	basket,	mats.	 Including	
preparations	for	another	shaman,	cigarettes,	candy,	flowers,	orange	peel,	rice	and	ginger.	The	
Chinese	Lua	in	Changyuan,	Yunnan,	China,	operated	by	the	Chinese	government,	organizes	
this	ghost	tradition	as	a	festival.	The	ceremony	has	just	one	day.
	 2.	 The	result	of	 the	comparison	analysis	 for	 the	similarities	and	difference	of	 the	 
beliefs	and	 the	 rituals	of	 the	 two	groups.	 It	was	 found	 that;The	similarity	were	 the	 
procedures	of	the	rituals,	respected	to	the	nature,	the	ancesters	respected	and	the	rituals	 
which	defined	the	same	Lua	ethnics.	For	 the	diffences,	Thai	Lua	beliefs	 that	 the	rituals	 
assisted	them	live	happily	and	progressively.	On	the	contraly,	the	Chinese	Lua	belief	that	 
these	handed	down	rituals	were	the	way	to	keep	and	prolong	their	culture,	tradition.	They	
thought	these	heritage	should	be	handed	down	further	so	that	the	youngsters	could	study	 
and	utilize	 in	 their	everyday	life.	Moreover,	 the	rituals	help	promote	the	tourism	and	help	 
with	the	better	economic	of	the	Lua	ethnic.

ค�าส�าคัญ	:	วัฒนธรรมข้ามชาติประเพณีเลี้ยงผี/	ชนเผ่าลั๊วะ

Keywords	:	Cross	National	Spilitual	Cultures/	Tribal	Lua
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บทน�า

	 ชนกลุม่น้อยของมณฑลยูนนานประเทศจนี	 

มี	25	ชนชาติ	 เช่น	จ้วง	ฮุย	แม้ว	ทิเบต	เย้า	ไป๋	 

ว้า	น่าซี	ตูหลง	ลีซอ	 ปูลาง	 จัดว่าเป็นมณฑล 

ที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศจีน	 

(วารสารมณฑลยูนนาน,	 2009)	 ซึ่งมณฑล 

ชางหยวนน้ันเป็นมณฑลที่มีชนกลุ่มน้อยเผ่าลั๊วะ 

เป็นจ�านวนมาก	มณฑลหนึ่ง	คณะผู ้วิจัยจึงมี 

ความสนในเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณี

ของชนเผ ่าลั๊วนี้ เป ็นอย ่างมาก	 โดยเฉพาะ 

อย ่างย่ิงประเพณีเลี้ยงผี 	 ส ่วนประเทศไทย 

ในจังหวัดเชียงใหม่	อ�าเภอฮอด	ก็มีชนกลุ่มน้อย

ชนเผ่าลั๊วะอาศัยอยู่	ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน

ถึงพม่าตอนใต้เดินทางมาเรื่อยๆ	จนถึงทางเหนือ

ของประเทศไทย	ส่วนมากชนเผ่าลั๊วะจะตั้งราก

หญิงอยู่สองแห่งคือ	พม่าและจังหวัดเชียงใหม่

ของประเทศไทย	(เหอผิง,2006)	ชนเผ่าล๊ัวะของ

ประเทศไทยและชนเผ่าล๊ัวะของประเทศพม่าและ

ชนเผ่าลั๊วะของมณฑลยูนนานคือชนเผ่าเดียวกัน	

(เฉียว	ตันหยาง,	 1966)	ชนเผ่าลั๊วะจะอาศัย 

อยูท่ีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	เชียงราย	ล�าพนูและล�าปาง

ทางเหนือของประเทศไทย	 (วารสารมณฑล 

ยูนนาน,	2009)	อีกทั้งชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและ 

ชนเผ่าลั๊วะชาวไทยทั้งสองกลุ่มน่าจะต้องมีความ

เหมือนและแตกต่างกันอย่างแน่นอน	 ในด้าน

วัฒนธรรม	ประเพณี	และการด�าเนินชีวิต	 (หลง

เยียน,	2013)

	 ดัง น้ันคณะผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ประเพณีและการประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหว้

ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทย	

โดยคณะผู ้วิจัยจะท�าการศึกษาความเป็นมา	

ความคิด	การด�าเนินพิธีกรรม	และเข้าถึงความ

เกี่ยวข้องของชนเผ่าลั๊วะชาวไทยและชนเผ่าลั๊วะ

ชาวจีนได้ดียิ่งข้ึน	เข้าใจและรู้ถึงแนวคิดพื้นฐาน 

ของการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ผี	 จากการ 

ที่ได้เปรียบเทียบรูปแบบประเพณีการเซ่นไหว้ผี

ของชาวจีนแล้วนั้น	 โดยจะศึกษาถึงสาเหตุของ

ความเหมือน	และความแตกต่างของประเพณี

เซ่นไหว้ผี	ชนกลุ่มน้อยล้านนาที่ไม่มีศาสนามีแต่

ความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณและภูติผี	 (สรัสวด	ี

อ๋องสกุล,	2001)

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาที่มา	 รูปแบบการด�าเนิน

พิธีการ	ความส�าคัญของประเพณีการเซ่นไหว้ผี

ของชนเผ่าลั๊วะ	อ�าเภอชางหยวน	มณฑลยูนนาน	

ประเทศจีน	และชนเผ่าลั๊วะ	อ�าเภอฮอด	จังหวัด

เชียงใหม่	ประเทศไทย

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบรปูแบบประเพณกีาร

ไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะ	อ�าเภอชางหยวน	มณฑล

ยูนนาน	ประเทศจีน	และชนเผ่าลั๊วะ	อ�าเภอฮอด	

จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทย
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การด�าเนินการวิจัย
	 การวิ จั ยนี้ เป ็นการวิ จัย เชิ งคุณภาพ
(Qualitative	research)	คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากภาคสนามและผสมผสานกบัการศกึษา 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องซึ่งผู ้วิจัยสามารถอธิบาย 
รายละเอียดและขั้นตอนของการวิจัย	 3	ด้าน	
ดังต่อไปน้ี	ด้านแรกการศึกษาวรรณกรรมและ
เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง	 (Document	 research)	 
โดยผู ้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข ้อง 
เพื่อให้เข้าใจถึงประวัติที่มาของวัฒนธรรมได้ 
เป็นอย่างดี	น�าเนื้อหาข้อมูลที่ได้เป็นหลักพื้นฐาน
และหาจุดใหม่ๆ	น�ามาศึกษาเพิ่มเติม	พร้อมทั้ง
ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับประเพณีการไหว้ผี
อย่างละเอียด	หลังจากนั้นน�าเอาเนื้อหาที่ได้มา
อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นด้านที่สอง 
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการลงภาคสนามในสถานที่จริง 

เพื่อเก็บข ้องมูล	 โดยผู ้วิจัยจะเดินทางไปยัง	 
อ�าเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทยและ
เดินทางไปยังอ�าเภอชางหยวน	 ประเทศจีน 
เพือ่เกบ็ข้อมลูและส�ารวจในสถานทีจ่รงิ	พร้อมทัง้ 
เข้าร่วมประเพณีการเซ่นไหว้ผีในทุกๆ	ขั้นตอน
ด้วยตนเอง	มีการถ่ายภาพ	และบันทึกวีดิโอ 
ไว้เพื่อให้ง่ายต่อวิเคราะห์และการเปรียบเทียบ	 
อีกทั้งผู ้วิจัยยังใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้ให้
ข้อมูลส�าคัญ	เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและวัฒนธรรม
ได้อย่างลึกซึ้งโดยผู ้วิจัยจะท�าการสัมภาษณ  ์
ชาวเผ่าลั๊วะชาวจีนและชาวเผ่าลั๊วะชาวไทย 
กลุ่มละ	30	คน	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นย�าและ 
ตรงตามความเป ็นจริงด ้านที่สามผู ้วิจัยจะ 
ด�าเนินการศึกษาเปรียบเทียบประเพณีการ 
เซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะ
ชาวไทย	 เปรียบเทียบความเหมือนและความ 

กรอบแนวคิดการวิจัย
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แตกต่างของชนเผ่าทั้งสองกลุ่มนี้	หลังจากนั้น
น�าเอาทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องมาพิสูจน์และวิเคราะห์
ถึงความเหมือนและความแตกต่างที่ เกิดขึ้น 
ของชนเผ่าท้ังสองกลุ่ม	 โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล	(Methodological	
Triangulation)

ผลการวิจัย
	 จากการวิจัยพบว ่าผลการวิ เคราะห  ์
เปรียบเ ทียบพิธีกรรมความคล ้ายคลึ งกัน 
และความแตกต่างกันของชนเผ่าลั๊วะมีดังนี้
	 1)	 ความคล้ายคลึงกัน	ประกอบด้วย	 
(1 ) 	 ความคล ้ายคลึ งของพิธี กรรมเช ่น 	 มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน	 วัตถุประสงค์หลักของ
พิธีการมี	 2	 ข้อ	คือความเคารพต่อธรรมชาต	ิ 
และความ เคา รพบู ช าบ ร รพบุ รุ ษ 	 โ ดยม ี
รายละเอียดดังนี้ 	 ความเคารพต่อธรรมชาต	ิ 
แต่ละครอบครัวมีความเช่ือในศาสนาดั้งเดิม	
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ	 ภูเขา	 แม่น�้า	 
สัตว์	 พืชและอื่นๆ	ตลอดจนปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ท่ีมีจิตวิญญาณ	มนุษย์ในช่วงต้น 
รวมถึงชนกลุ่มน้อยหลายคนมีประสบการณ  ์
ตามธรรมชาติในแบบการเคารพบูชาธรรมชาต	ิ
แต่มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าของสังคม	
บูรณาการของวัฒนธรรมข้ามชาติเพราะว่า	 
ชนเผ่าลั๊วะ	อาศัยอยู่ในเขตภูเขาทางตอนเหนือ
ของประเทศไทย	โดยมีความเชื่อว่าในธรรมชาติ
มีภูติผีวิญญาณสิงสถิตอยู่	และคิดว่าสิ่งเหล่านี ้
มีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต	 เทศกาลข้าวใหม่
ของชาวล๊ัวะเป็นพิธีการบูชาภูตผี	เป็นการเคารพ
ต่อวิญญาณ	และเป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ในธรรมชาติ	นอกจากน้ี	ยังเชื่อในการด�ารงอยู่
ของธรรมชาติต่างๆ	และความเชื่อนี้ส่งผลต่อ
ธัญพืชพรรณให้มีความอุดมสมบูรณ์	หากไป
ลบหลู่ผลผลิตในปีนั้นจะไม่ดีนอกจากนี้	 ยังม ี

การบูชาวิญญาณเพื่อแสดงความเคารพต่อ
วิญญาณและเชื่อว ่า 	 ในพิธีทั้ งหมดควรจะ
เกีย่วข้องกับภตูผวีญิญาณ	และเกรงว่า	วญิญาณ
ที่ให ้ชีวิตจะน�าความโชคร้ายมาสู ่ครอบครัว	 
และความเคารพบูชาบรรพบุรุษ	 ชาวลั๊ วะ 
ทีอ่าศยัอยูใ่นอ�าเภอชางหยวนจะมเีทศกาลปีใหม่	
เทศกาลตรุษจีนและเทศกาลสงกรานต์	 เทศกาล 
ตรุษจีนของชาวฮั่น	 เทศกาลสงกรานต์ของ 
ชาวไต	แต่ทีม่คีวามแตกต่างกค็อื	ก่อนเริม่กนิข้าว
ในคืนปีใหม่	พวกเขาจะน�าอาหารมาเซ่นไหว้บูชา
บรรพบุรุษเทศกาลปีใหม่ของชาวลั๊วะจะเรียกว่า	
“woweiding”	ภายในบ้านของชาวลั๊วะจะมีแท่น
บูชาบรรพบุรุษ	ทุกเทศกาลชาวลั๊วะจะมาค�านับ 
หนึ่งครั้ง	 จุดธูปเทียน	 เซ ่นอาหารและผลไม	้ 
ก่อนจะดื่มเหล้าชาวลั๊วะจะเทลงพื้น	 เพื่อให้
บรรพบุรุษก่อน	แล้วค่อยให้แขกด่ืม	 เวลาแขก 
รับแก ้วจะรับด ้วยสองมือ 	 และจะต ้อง ด่ืม 
ให ้หมดแก ้ ว 	 ทุ ก เทศกาลส� าคัญชาวลั๊ วะ 
จะสวดมนต์บูชาเหล้า	เพื่อบอกกล่าวผีบรรพบุรุษ
ว ่าตนก�าลังท�าอะไรอยู ่ 	 และให้ผีบรรพบุรุษ
คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข	จากการส�ารวจผู้วิจัย	
พบว่า	 การบูชาวิญญาณบรรพบุรุษก็คือการ
บูชาวิญญาณบรรพบุรุษที่เก่าแก่สมัยโบราณ	 
(2)	 ความหมายสัญลักษณ์ที่คล ้ายคลึงกัน	
พิธีกรรมทางศาสนาดั้งเดิมคือปรากฏการณ์ 
ทางวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ประจ�าชนเผ่า
ของพวกเขา	ขั้นตอนการเคารพบูชาจะมีของใช้ 
ที่คล ้ายคลึงกันและสิ่งที่ขาดไม ่ได ้ก็ คือ	 วัว 
และไก ่ 	 และในพิธีกรรมจะต ้องมีผู ้สูงอาย	ุ 
เข้าร่วมด้วย	วัวจะเป็นสัตว์มงคลและก็เป็นสัตว์
ที่มีคุณค่าทางทรัพย์สิน	 เมื่อมีพิธีกรรมใหญ่ๆ	 
จะต้องมีวัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง	ส่วนไก่ 
จะเป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับแขกที่มา
ร่วมพิธีกรรม	 เพราะไก่จะแสดงถึงความเคารพ
สูงสุด	ดังนั้นความหมายสัญลักษณ์ของพิธีกรรม
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ของชาวลั๊วะจีนและชาวล๊ัวะไทยจะมีความ 
คล ้ายคลึงกัน	 ล ้วนแต ่ เป ็นสัญญาลักษณ  ์
ทางวัฒนธรรมของชนเผ่า	 เพื่อเป็นการแสดง 
ถึงความเคารพผู้สูงอายุ	 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ของชนเผ ่าตนเอง	 และอนุ รักษ ์ธรรมชาติ	 
(3)	หน้าท่ีทางสังคมท่ีคล้ายคลึงกันพิธีกรรมนี ้
มีอยู ่ในสังคมที่มีความส�าคัญคล้ายคลึงกัน 
ไม่ว ่าจะเป็นในประเทศไทยหรือประเทศจีน 
เพื่อให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบข้อมูลและ 
สถานท่ีได้	 พิธีกรรมนี้เป็นสีสันทางสังคมของ 
ชาวลัว๊ะจนีและชาวล๊ัวะไทย	เพ่ือดงึดดูผู้คนให้มา 
ความสนใจวัฒนธรรมนี้มากข้ึนอีกทั้งยังเป็น 
การรักษาวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์นี้ไว	้
สามารถให้ผู ้เชี่ยวชาญทางวิชาการเข้าใจถึง
กระบวนการในการพฒันามรดกประเพณพีืน้บ้าน
ว่ารวมอยู่ในวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างไร	ปัจจุบันนี้ 
บางวัฒนธรรมมีการปรากฏอย ่างต ่อเนื่อง 
อย่าง	เช่น	หลักสูตรชาติพันธุ์วิทยา	สังคมวิทยา
และคติชนวิทยาเป็นต้น	 และยังมีอีกสังคม
การท�างานที่มี คุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือ 
การประกอบพิธีของศาสนาดั้งเดิม	 เป็นส่ิงที่ม ี
คุณค่าในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน	สามารถให้องค์กรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนารักษาประเพณีนี้มากขึ้น	 จะน�ามาซึ่ง 
การพฒันาเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมของท้องถ่ิน
	 2)	 ความแตกต ่างกันประกอบด ้วย	
(1)	ด้านสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมในกระบวนการ
ประกอบพิธีกรรมของชาวล๊ัวะไทยค่อนข้างใส่ใจ
กับจ�านวนและการเลือกสิ่งของท่ีน�ามาประกอบ
พิธีกรรม	 เพราะจ�านวนที่แตกต่างกันแสดงถึง
ความหมายของวัฒนธรรมท่ีต่างกันด้วย	ดังนั้น	 
ผู้วิจัย	จึงบันทึกการบูชาผีต้นข้าวของขาวลั๊วะ 
ไว้ในวิธีกรรม	 ผู้ดูแลจะบอกผู้วิจัยในเรื่องของ
จ�านวนและล�าดับของสิ่ งของ	 และมุ ่ ง เน ้น 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีบูชาของชาวลั๊วะ

อ�าเภอชางหยวนและในพิธีกรรมควรมีการ 
เชื่ อมโยง 	 ในกิจกรรมมักจะมีการ เต ้นที่ ม ี
ความหมายต่างๆ	 งานรื่นเริงเฉลิมฉลองและ 
จัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม	การเรียกคืนสิ่งที่ควรม ี
ในป่า	แสดงให้เห็นถึงความงามของธรรมชาต ิ
ที่ผสมผสานกันกับธรรมชาติ	 (2)	 ด้านความ 
แตกต่างของกระบวนการในพิธีกรรมเนื่องจาก
สองประเทศมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน	โดยคนไทย
เกือบทุกคนนั่งบนพ้ืน	เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า	
ที่อยู ่อาศัยจะเป็นบ้านไม้ยกสูงกระบวนการ
ประกอบพิธีกรรมจะนั่ งที่พื้ น 	 มีการค�านับ	 
ในการท�าพิธีของชาวลั๊วะจะประกอบพิธีที่บ้าน	
นอกจากลูกสาวเจ้าบ้านแล้วลูกสาวบ้านอื่น 
จะไม่สามารถข้ึนไปบนบ้านได้	เพราะจติวญิญาณ
ของพิธีอยู ่ชั้นบน	 ในระหว่างท่ีอยู่ในห้องเชิญ 
จิตวิญญาณออกมานั้น 	 นอกจากเจ ้าบ ้าน
แล้วคนอื่นจะไม่สามารถเข้าไปดูได้	แต่ผู ้วิจัย 
ได้รับอนุญาตจากเจ้าบ้านให้สามารถอยู่นอก
ประตูห้องเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่เกิดข้ึน	 
กระบวนการพิธี กรรมทั้ งหมดเ ต็มไปด ้วย 
ความลึกลับ	 ผู ้วิจัยยังได ้เข ้าร ่วม	 "เทศกาล 
ข้าวใหม่"	 ของชาวลั๊วะอ�าเภอชางหยวน	 ซึ่ง 
ล้วนแต่เป็นภาพของงานรื่นเริง	 "วิญญาณจีกู"	
เป็นการเชื่อมโยงรูปแบบในการแสดง	ทุกคน
สามารถเข้าชมและถ่ายรูปได้ไม่มีข้อห้ามมาก
เกินไป	เทศกาลข้าวใหม่ของชาวลั๊วะผสมผสาน
องค์ประกอบที่ทันสมัยอย่างมาก	ดังนั้น	บอก
ได้ว่าชาวลั๊วะไทยกับลั๊วะจีนมีกระบวนการทาง
พิธีกรรมที่แตกต่างกัน	และ	 (3)	ด้านรูปแบบ 
การมส่ีวนร่วมของบคุลากรในชมุชนท่ีแตกต่างกนั 
ชาวล๊ัวะไทยมีกิจกรรมทางพิธีกรรมสองแบบ	 
แบบทีห่นึง่เป็นกิจกรรมทางพธิกีรรมของชาวบ้าน
แต่ละบ้าน	แบบที่สองเป็นกิจกรรมทางพิธีกรรม
ที่ทั้งหมู่บ้านท�าร่วมกัน	ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน
คนในหมู่บ้านทั้งหมดต้องมีส่วนร่วม	คนรุ่นก่อน
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สามารถให้คนในครอบครัวเป็นตัวแทนในการ
เข้าร่วมคนรุ่นหลังจะต้องเป็นผู้ออกไปทั้งหมู่บ้าน	
ส�าหรับวัวที่ใช้ในพิธีจะต้องเป็นหัวหน้าผู้ดูแล
พิธีกรรมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	คนทั้งหมู่บ้าน
จะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
แล้วกระจายไปทุกครัวเรือน	ชาวลั๊วะ	อ�าเภอ 
ชางหยวน	เน้นการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน 
ในพิธี กรรมเป ็นหลัก 	 รั ฐบาลและองค ์กร 
ที่สนับสนุนเป็นผู ้รับผิดชอบด้านวัสดุอุปกรณ	์
พิธีกรรมน้ีดึงดูดนักท ่องเที่ยวเพื่อมาสัมผัส
ประสบการณ์พื้นบ้านได้ไม่น้อย	 เป็นการรักษา 
รูปแบบวัฒนธรรมพ้ืนบ ้าน พ้ืนฐานในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจ
	 ผลการวิ เ ค ร าะห ์ ส า เหตุ ของความ
สอดคล้องและความแตกต่างระหว่างพิธีกรรม 
มีดังนี้
	 1)	 สา เหตุ ของ พิธี กรรมที่ ยั งมี อ ยู ่ ที ่
เหมอืนกนัประกอบด้วย	(1)	ภมูหิลงัทางวฒันธรรม
ดั้งเดิมที่เหมือนกัน	มีบรรพบุรุษเดียวกันน�ามา 
ซึ่งความคล้ายคลึงกันของสีผิว	ภาษา	วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตเดียวกัน	 เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ
การย้ายถิ่นฐานของชาวลั๊วะไปยังประเทศพม่า
และภาคเหนือของประเทศไทยหลังจากที่อพยพ
ไปในพื้นท่ีน้ันๆ	แล้วได้เกิดการผสมผสานของ
วัฒนธรรมจนมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน	ชาวลั๊วะ
จีนและชาวลั๊วะไทยมีความเชื่อในศาสนาดั้งเดิม	
เช่น	การบูชาธรรมชาติ	มีความเชื่อว่ามีวิญญาณ
ในธรรมชาติและจักรวาล	 และในป ัจจุบัน 
คว ามหมายและ เ นื้ อ ห าค� า ส อนศาสนา
ดั้งเดิมไม ่มีแล ้วเพราะว ่าอยู ่ในสภาพพื้นที ่
ที่ ไ ม ่ เ ห มื อนกั นจึ ง เ กิ ดกา ร เป ล่ี ยนแปลง 
อย่างมาก	แต่ว ่าปรากฏการณ์ธรรมชาติบน 
โลกนี้ล ้วนมี เหมือนกัน	 เช ่น	 ฟ ้าผ ่าฟ ้าร ้อง	 
เป็นต้น	ดังน้ันรูปแบบและพิธีกรรมทางศาสนา
ดั้งเดิมของพวกเขาจึงมีความคล้ายคลึงกัน	 

การใช้ชีวิตในสังคมจากรุ ่นสู ่รุ ่นของพวกเขา 
จึงกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นในสังคม 
นักเขียนชาวอเมริกานามว่า	Ruth	Benedict	 
เคยเขียนว่า	 “ประวัติชีวิตของบุคคล	ก่อนอื่น 
คือจะต้องปรับให้เข้ากับวิถีการด�ารงชีวิตของ
ชุมชนจากรุ่นสู่รุ ่นลงมา	 ต้ังแต่ครั้งแรกที่ลืมตา 
ดูโลก	 ประเพณีได ้สร ้างประสบการณ์และ
พฤติกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปแล้ว	
แต่เมื่อเติบโตเป็นผู ้ใหญ่เวลามีกิจกรรมต่างๆ	
สามารถเข้าร่วมได้	ความเคยชินในวัฒนธรรม 
ก็คือความเคยชินของเขา	 วัฒนธรรมอื่นๆ	 
ความเชื่อวัฒนธรรมก็คือความเชื่อของบุคคล	
ความเป็นไปไม่ได้ก็คือความเป็นไปไม่ได้ของ
บุคคล	 ดังนั้น	 ชาวลั๊วะจีนและชาวลั๊วะไทย 
จึงมีบรรพบุรุษที่คลายคลึงกัน	 วัฒนธรรม 
เป็นมรดกตกทอดจากรุ ่นสู ่รุ ่นจนกลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน	(2)	การ
ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีคล้ายคลึงกัน	การใช ้
ชีวิตของชาวลั๊วะจีนอาศัยอยู ่บนภูเขาละว้า	 
ชาวลั๊วะ	อ�าเภอชางหยวน	 เป็นส่วนหนึ่งของ 
ชนเผ่าละว้า	พวกเขาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
ที่อาศัยอยู ่ ในภู เขาลึก 	 มีความใกล ้ ชิดกับ 
ธรรมชาติ	มีพืชและสัตว์ที่หลากหลาย	การขึ้น
เขาล่าสัตว์เป็นเรื่องปกติ	 ชาวลั๊วะไทยอาศัย 
อยู ่ในภาคเหนือของประเทศไทย	มีประชากร 
น ้อย	 และการสัญจรไม ่สะดวก	 ชนเผ ่าใน 
ภาคเหนือของประเทศไทย	 ผู ้ วิจัยเรียกว ่า	 
ชาวเขา	พื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือเป็นตัวเลือก
แรกในการศึกษาชนเผ่า	 เพราะมีการด�ารงชีวิต
ในสภาพแวดล้อมที่คล ้ายคลึงกัน	 โดยรวม 
ค่อนข้างล้าหลัง
	 2)	 สาเหตุความแตกต่างของพิธีเซ่นไหว้
ผีของชนเผ่าลั๊วะจีนและชนเผ่าลั๊วะไทยประกอบ
ด้วย	 (1)	ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีท�าให้
วัฒนธรรมของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะ
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ชาวไทยมีความแตกต่างกัน	ปัจจัยภายใน	ได้แก	่
(1.1)	ชนเผ่าลั๊วะมีความเลื่อมใสทั้งศาสนาพุทธ	 
และศาสนาคริสต ์ เนื่ องจากประเพณีของ 
ชนเผ่าล๊ัวะโบราณได้รับการถ่ายทอดมาจาก 
ชาวไทยใหญ่	เช่น	การจัดประเพณีการเซ่นไหว้ผ ี
ในแต่ละครั้งต้องฆ่าวัวเพื่อน�ามาเป็นเครื่อง 
เซ ่นไหว ้ครั้ งละหลายสิบตั ว 	 และยั งมีพืช
ธัญญาหารอีกมากมาย	จึงท�าให้ชนเผ่าลั๊วะ 
แต่โบราณเกิดภาวะเงินและอาหารไม่พอใช้สอย	 
จากน้ันมาศาสนาพุทธได ้มีการสั่ งสอนให ้
ประหยัด	 ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	 จึงมีการฆ่าสัตว์ 
มาเซ ่นไหว ้น ้อยลง	 ไม ่นานชุมชนเผ ่าลั๊ วะ 
จึงได้หันมาเล่ือมใสนับถือในค�าสอนของศาสนา
พุทธมากขึ้น	 นอกจากนี้ 	 ยังได้รับผลกระทบ 
มาจากวัฒนธรรมทางตะวันตก	 ความเชื่อ 
ในเรื่องพระเยซู	ศาสนาคริสต์	จึงท�าให้ประเพณี
เซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะเลือนรางหายไป	และ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเพณีชนเผ่าลั๊วะ	
(1.2)	ชนเผ่าลั๊วะได้รับเอาวัฒนธรรมของชนเผ่า
ไตและชนเผ่าฮั่นเข้ามา	ชนเผ่าลั๊วะได้รับผลกระ
ทบมาจากวัฒนธรรมของชาวฮั่น	ที่พิเศษกว่านั้น 
กค็อื	ชาวอ�าเภอชางหยวนได้รบักระแสวฒันธรรม
มาจากชาวไต	ทุกๆ	ปีจะมีการจัดงานปีใหม  ่
แบบจีนและมีงานประเพณีงานสงกรานต ์ 
แบบชาวไตด้วย	ด้านวัฒนธรรมของชาวฮั่น 
เป็นวัฒนธรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศจีน	 
มันท�าให้คุณภาพชีวิตของชาวเผ่าลั๊วะมีความ
ร�่ ารวยและพละก�าลัง 	 จากการที่ ได ้ศึกษา 
เกี่ยวกับการค้า	 ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคต่างๆ	
ท�าให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากมาย	ท�าให้ชนเผ่าลั๊วะ 
ส่วนหน่ึงเดินทางเข้ามาหาความเจริญในเมือง	
วัฒนธรรมที่ดีชาวเผ่าลั๊วะได้ซึมซับเอาไว้	ส่วย 
ที่ไม่ดีนั้นก็น�าทิ้งไป	 ชาวเผ่าลั๊วะยังได้รับเอา
วัฒนธรรมของชาวไตและชาวฮั่นเข้ามา	จึงท�าให้
ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมได้ถูกเปล่ียนแปลง

ไปมาก	ปัจจัยภายนอก	นโยบายของประเทศ 
ส่งผลกระทบต่อเขตชางหยวนในเขตชางหยวน
เป ็น เขตที่มีความหลากหลายทางชนชาติ 
เป็นอย่างมาก	วัยรุ ่นส่วนใหญ่จะออกไปจาก
ชุมชนของตนเองเพ่ือไปท�างานที่อื่น	 ได ้รับ 
การศึกษา	 และได ้รับการเปลี่ยนแปลงทาง 
ความคิดที่ล้าสมัยไม่เชื่อเรื่องวิญญาณ	ภูตผี 
ปีศาจอีกต่อไป	 เริ่มมีความเชื่อเรื่องศาสนา	 
ละท้ิงสิ่งก่อสร้างสมัยเก่าหันมาอยู่อาศัยในท่ีอยู ่
สมัยใหม่	ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้การใช้ชีวิตของ 
คนชนเผ่าลั๊วะเปลี่ยนไป	ราวกับเป็นคนชนชาติ
ฮัน่	นานวนัเข้าประเพณกีารเซ่นไหว้ผแีบบโบราณ 
ก็เปลี่ยนแปลงไป

สรุป
	 1.	 รูปแบบของการด�าเนินพธิีการของชน
เผ่าลัว๊ะ	อ�าเภอฮอด	จงัหวดัเชยีงใหม่	ประเทศไทย	
มกีารประกอบพธิกีรรมในท้องถ่ินเป็นเวลาสามวนั
แต่ละวันทุกคนที่เป็นชนเผ่าลั๊วะจะต้องเข้าร่วม	 
โดยในพิธีดังกล่าว	พิธีจะเริ่มขึ้นต้ังแต่ช่วงเช้า	 
จะมีการฆ่าไก่แล้วน�าไปต้มเพื่อเตรียมไปใช้ 
ในพิธี	และยังมีเกลือ	ขนมหวาน	เปลือกส้ม	พริก	
น�้าตาล	ข้าวสวย	ขนุนเป็นต้น	น�าสิ่งของเหล่านี ้
ไปใส่ในตะกร้า	และยังมีจูงวัว	ถังเหล้า	และ 
เสื่อ	 เป็นต้น	รวมถึงยังต้องเตรียมของให้หมอผ ี
อีกคนละหนึ่งชุด	คือ	บุหรี่	 ขนมหวาน	ดอกไม้	
เปลอืกส้ม	ข้าวสาร	ขงิเป็นต้น	เมือ่เตรยีมเรยีบร้อย
แล ้วจึงเ ดินทางไปยังสถานที่ที่ จัดพิธีกรรม 
ในหมู ่บ ้าน	 เมื่อถึงสถานที่นั้นแล้วก็ผูกวัวไว้ 
ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่	แล้วปูเสื่อ	หลังจากนั้นหมอผ ี
เริ่มท�าพิธี	 โดยการเดินรอบพิธีสี่รอบสองครั้ง	 
รอบสุดท้ายเข้าไปนั่งในเสื่อ	ส่วนชนเผ่าลั๊วะ	
อ�าเภอชางหยวน	มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน	
ด�าเนินการโดยรัฐบาลจีนได้จัดประเพณีเลี้ยงผีนี้ 
เป็นงานเทศกาล	 โดยจัดที่หูหลู ่เสี่ยวเจิง	 เป็น
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ระยะเวลาสามวัน	แต่จะมีการท�าพิธีแค่วันเดียว	
ซึ่งภายในงานน้ันชาวลั๊วะไม่จ�าเป็นต้องเข้าร่วม
ทุกคนก็ได้	ซึ่งในพิธีนั้นมีหมอผีเป็นผู้ท�าพิธีกรรม	
โดยมีการเชิญผีข ้าว	 มาในบ้าน	 และมีการ 
ร ้องเพลงในนา	 รวมถึงการเกี่ยวข้าวหนึ่งก�า	 
หลังจากนั้นน�ามาประกอบในพิธีกรรมและใน
พิธีกรรมน้ันหมอผีจะเป็นผู้อุ้มไก่ไว	้ส่วนชาวลั๊วะ 
ก็จะเต้นร�ากัน	นอกจากนี้ในเทศกาลยังมีการ
แข่งขันต�าข้าวอีกด้วย
	 2.	 ผลการเปรียบเทียบวิ เคราะห ์หา
สาเหตถึุงความคล้ายคลงึและความแตกต่างของ 
ชนเผ่าลั๊วะทั้งสองกลุ ่ม	พบว่าถึงแม้ทั้งสอง 
ชนเผ่าน้ีมีพิธีกรรมและขั้นตอนการเซ่นไหว้ผี 
จะมีความคล้ายคลึงกันและมีส่วนที่แตกต่างกัน
อยู่	เช่น	ส่วนที่คล้ายคลึงกันได้แก่	มีความเคารพ
ต่อธรรมชาติ	การบูชาบรรพบุรุษ	และพิธีกรรม
ที่บ่งบอกถึงความเป็นชนเผ่าลั๊วะที่เหมือนกัน	
และส่วนความแตกต่าง	ประเทศไทยมีความเชื่อ 
ว่าการด�าเนินพิธีกรรมดังกล่าวจะท�าให้ชีวิต 
ของคนชนเผ่าลั๊วะมีความสงบสุขและเจริญ
ก้าวหน้า	แต่ประเทศจีนถือว่าพิธีกรรมที่สืบทอด
กันมาน้ีเป ็นการรักษาวัฒนธรรม	 ประเพณี	 
ซึ่งจะต้องรักษาเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
แล้วน�าแนวทางน้ีไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	อีกทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	ส่งผลท�าให้
เศรษฐกิจของชนเผ่าลั๊วดีขึ้น	

อภิปรายผล
	 การวิจัยนี้ท�าให ้ทราบว ่าไทยและจีน 
มีความเชื่อที่เกี่ยวกับประเพณีเลี้ยงผีของชนเผ่า 
ลั๊วะมาแต่โบราณท่ีเหมือนกัน	 แต่มีรูปแบบ 
ทางพิธีกรรมที่ แตกต ่างกัน 	 โดยในส ่วนที ่
คล้ายคลึงกัน	ได้แก่	มีความเคารพต่อธรรมชาติ	
การบูชาบรรพบุรุษ	และพิธีกรรมที่บ่งบอกถึง 

ความเป็นชนเผ่าลัว๊ะทีเ่หมอืนกนั	และประเทศไทย
มีความเชื่อว ่าการด�าเนินพิ ธีกรรมดังกล ่าว 
จะท�าให้ชีวิตมีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า	
ส่วนประเทศจีนถือว่าพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานี้
เพือ่เป็นการรกัษาวฒันธรรมและส่งเสรมิทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ
	 	ทัง้นีร้ปูแบบของการด�าเนนิพธิกีารของไทย 
และจีนมีความแตกต่างกัน	 โดยที่ประเทศไทย 
มีการประกอบพิธีกรรมในท้องถิ่นเป ็นเวลา 
สามวันแต่ละวันทุกคนที่เป็นชนเผ่าลั๊วะจะต้อง 
เข้าร่วม	โดยในพิธีดังกล่าว	พิธีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่
ช่วงเช้า	จะมีการฆ่าไก่แล้วน�าไปต้มเพื่อเตรียม
ไปใช้ในพิธี	และยังมีเกลือ	ขนมหวาน	เปลือกส้ม	 
พริก	น�้าตาล	ข้าวสวย	ขนุนเป็นต้น	น�าสิ่งของ 
เหล่าน้ีไปใส่ในตระกร้า	และยังมีจูงวัว	ถังเหล้า	
และเสื่อ	 เป็นต้น	 รวมถึงยังต้องเตรียมของให ้
หมอผีอีกคนละหนึ่งชุด	 คือ	บุหรี่ 	 ขนมหวาน	
ดอกไม้	 เปลือกส้ม	 ข้าวสาร	 ขิงเป็นต้น	 เมื่อ
เตรียมเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางไปยังสถานที่ 
ที่ จัดพิธีกรรมในหมู ่บ ้าน	 เมื่อถึงสถานที่นั้น 
แล ้วก็ผูกวัวไว ้ที่ ใต ้ต ้นไม ้ใหญ่ 	 แล ้วปู เสื่อ	 
หลังจากน้ันหมอผีเริ่มท�าพิธี	 โดยการเดินรอบพิธี 
สี่รอบสองครั้ง	 รอบสุดท้ายเข ้าไปนั่งในเสื่อ	 
ส่วนชนเผ่าลั๊วะชาวจีน	รัฐบาลจีนได้จัดประเพณี
เลี้ยงผีนี้เป็นงานเทศกาลโดยจัดที่หูหลู่เสี่ยวเจิง	 
เป็นระยะเวลาสามวัน	แต่จะมีการท�าพิธีแค่ 
วันเดียว	ซึ่งภายในงานน้ันชาวลั๊วะไม่จ�าเป็น
ต้องเข้าร่วมทุกคนก็ได้	ซึ่งในพิธีนั้นมีหมอผีเป็น 
ผู ้ท�าพิธีกรรม	 โดยมีการเชิญผีข้าวมาในบ้าน	 
และมีการร้องเพลงในนา	รวมถึงการเก่ียวข้าว 
หนึ่งก�า	หลังจากนั้นน�ามาประกอบในพิธีกรรม
และในพิธีกรรมนั้นหมอผีจะเป ็นผู ้อุ ้มไก ่ไว	้ 
ส่วนชาวลัว๊ะกจ็ะเต้นร�ากนั	นอกจากนีใ้นเทศกาล
ยังมีการแข่งขันต�าข้าวอีกด้วย	
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ค ว ร มี ก า ร ท� า วิ จั ย ใ น เ ชิ ง ก า ร 
เปรียบเทียบพิธีกรรมท่ีมีความคล้ายคลึงกัน 
ของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น
	 2.	 อื่นๆ	 ควรน�าวิธีการในวัฒนธรรม 
ท้องถ่ินไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของชุมชน
ตนเอง
	 3.	 รัฐบาลไทยควรให้การสนับสนุนด้าน
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมโดยการจัดเป็น
เทศกาลเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ประเภทของบทความ 

		 1.	 บทความทางวิชาการ	หมายถึง	งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ	เป็นความรู้ใหม่	กล่าวถึง 

ความเป็นมาของปัญหา	วัตถุประสงค์	แนวทางการแก้ไขปัญหา	มีการใช้แนวคิดทฤษฎี	ผลงานวิจัย 

จากแหล่งข้อมูล	เช่น	หนังสือ	วารสารวิชาการ	อินเทอร์เน็ต	ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์	เสนอแนวทาง 

แก้ไข	

	 2.	 บทความวิจัย	หมายถึง	เป็นการน�าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ	กล่าวถึงความเป็นมา 

และความส�าคัญของปัญหา	วัตถุประสงค์	การด�าเนินการวิจัย

	 3.	 บทวิจารณ์หนังสือ	(book	review)	หมายถึง	บทความท่ีวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ	คุณค่า	 

และคุณูปการของหนังสือ	บทความหรือผลงานศิลปะ	อาทินิทรรศการ	ทัศนศิลป์	และการแสดงละคร 

หรือดนตรีโดยใช้หลักวิชาและดุลยพินิจอันเหมาะสม

	 4.	 บทความปรทิศัน์	(Review	article)	หมายถงึ	งานวชิาการทีป่ระเมินสถานะล่าสดุทางวชิาการ	

(State	of	the	art)	เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้ามีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้าง 

และทางลึกอย่างทันสมัย	โดยให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

การเตรียมต้นฉบับ

	 1.	 พิมพ์ผลงานทางวิชาการ	ควรจัดพิมพ์ด้วย	Microsoft	Word	for	Windows	หรือ	Macintosh	 

บนกระดาษขนาด	A	4	โดยแบ่งเป็น	2	คอลัมน์	ในหนึ่งหน้ากระดาษ

	 	 1.1	 การตั้งค่าหน้ากระดาษ	

	 	 	 -	 ซ้าย		1.5			นิ้ว

	 	 	 -	 บน				1						นิ้ว

	 	 	 -	 ล่าง			1						นิ้ว

	 	 	 -	 ขวา			1						นิ้ว

	 	 1.2	 ใช้อกัษร	Cordia	New	ชือ่เรือ่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ตวัหนา	ขนาด	18,	ชือ่ผูน้พินธ์	 

ขนาด	14,	รายละเอียดผู้นิพนธ์	ขนาด	12,	เนื้อหาใช้ตัวปกติ	ขนาด	16	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 2.	 บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ไม่ควรเกนิ	1	หน้ากระดาษ	จะต้องมคี�าส�าคญัในบทคดัย่อ

ภาษาไทย	และ	Keyword	ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ	และภาษาอังกฤษจ�านวนไม่เกิน	5	ค�า	(บทความ 

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ)	

	 3.	 ถ้ามีรูปภาพ	/	ตารางประกอบ	ควรมีภาพที่ชัดเจน	ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบด้วย	

แนวทางการเตรียมต้นฉบับ
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	 4.	 ประวัติผู้แต่ง	ให้ระบุชื่อของผู้เขียน	หน่วยงานที่สังกัด	ต�าแหน่งทางวิชาการ	(ถ้ามี)	วุฒิ 

การศึกษาตัง้แต่ระดับปรญิญาตรขีึน้ไป	พร้อมสาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ	ประสบการณ์การท�างานและผลงาน

ทางวิชาการ	1-3	ปีที่ผ่านมา	และ	File.jpg	รูปถ่ายหน้าตรง	1	รูป	(สวมสูท)	

	 5.	 บรรณานุกรมจ�าแนกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(เรียงตามล�าดับตัวอักษร)	

	 6.	 ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน	

	 7.	 การส่งต้นฉบบั	จะต้องส่งเอกสารบทความจ�านวน	1	ฉบับ	และแบบฟอร์มส่งบทความ	1	ฉบับ

พร้อมท้ัง	CD	บนัทกึข้อมลูของเนือ้หาและประวัตผิูแ้ต่ง	(เอกสารทีส่่งทัง้หมด)	จ�านวน	1	แผ่น	โดยบทความ

จ�านวน	1	ฉบับ	ข้างต้นแบ่งให้เป็น	

	 	 7.1	 บทความทีม่รีายละเอยีดของผูเ้ขยีนบทความครบถ้วนตามทีร่ะบไุว้ในข้อ	4	จ�านวน	1	ฉบบั	

น�าบทความท่ีท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวฒุ	ิเพือ่ประเมนิคณุภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการ 

ตีพิมพ์	ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้	ต้องปรับปรุงแก้ไข	ผู้เขียนจะต้องด�าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ	

	 8.	 ผู้เขียนตรวจความถูกต้องท้ังหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ควรมีค�าผิด	และค�าท่ีมี	ๆ	(ไม้ยมก)	 

ในค�าว่าต่าง	ๆ	เป็นต้น	โดยเคาะวรรค	แล้วเสร็จจึงส่งบทความพร้อมต้นฉบับของท่านที่	ส�านักวิจัย	ชั้น	2	 

อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล 

ก่อนส่งให้กองบรรณาธิการด�าเนินต่อไป	

รูปแบบการเขียนอ้างอิง 

	 กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง 

แบบนาม-ปี	(author-date	in-text	citation)	โดยระบุช่ือผู้แต่ง	และปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือ 

ข้างหลังข้อความทีต้่องการอ้าง	เพือ่บอกแหล่งทีม่าของข้อความนัน้และอาจระบ	ุเลขหน้าของเอกสารด้วย 

กไ็ด้หากต้องการตวัอย่างและให้มกีารอ้างองิส่วนท้ายเล่ม	(reference	citation)	โดยการรวบรวมรายการ

เอกสารทั้งหมดท่ีผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น	ๆ	จัดเรียงรายการตามล�าดับอักษรชื่อผู้แต่ง	 

ภายใต้หัวข้อ	“บรรณานุกรม”	ส�าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ	Reference	ส�าหรับผลงานวิชาการ

ภาษาองักฤษ	โดยใช้รูปแบบการเขยีนเอกสารอ้างองิแบบ	APA	(American	Psycho-logical	Association)	

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง	มีดังนี้

1. บรรณานุกรมหนังสือ 

	 ชื่อ	-	ชื่อสกุล.	(ปีพิมพ์).	ชื่อหนังสือ.	ครั้งที่พิมพ์.	สถานที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ์.	

ตัวอย่าง	

	 ชวนพิศ	วงศ์สามัญ,	และกล้าเผชิญ	โชคบ�ารุง.	(2546).	การตรวจทางห้องปฏิบัติการและ 

  การพยาบาล.	พิมพ์ครั้งที่	4.	ขอนแก่น:	ขอนแก่นการพิมพ์.
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2. บรรณานุกรมบทความ 
	 ชื่อ	-	ชื่อสกุลผู้เขียนบท	หรือ	ตอน.	(ปีพิมพ์).	ชื่อบทหรือตอน.	ใน	ชื่อ	ชื่อสกุล	(บรรณาธิการ).	 
  ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์	หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทหรือ	ตอน).	สถานที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ์.	
ตัวอย่าง	
	 ปิยทัศน์	ทัศนาวิวัฒน์.	(2550).	ประวัติโรคไหลตาย.	ใน	สุมาลี	นิมมานนิตย์	และ	ปรีดา	มาลาสิน	 
	 	 (บรรณาธิการ),	โรคไหลตาย:	Sudden	unexplained	death	syndrome	(หน้า	12-25).	 
	 	 กรุงเทพมหานคร	:	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล.	
3. บรรณานุกรมบทความวารสาร 
	 ชือ่	-	ชือ่สกลุ.	(ปีพิมพ์).	ช่ือบทความ.	ชือ่วารสาร	ปีที,่	(ฉบบัที)่	:	หน้าทีป่รากฏบทความในวารสาร.	
ตัวอย่าง	
	 กฤษณา	น้อมสกุล,	ลักขณา	กานดี,	สิริพร	สืบสาน,	ปวีณ	เกื้อกุล,	มาลี	อุดมผล,	สวัสดิ์	รักดี,	และ 
	 	 คณะ.	(2550).	การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน.	วารสารกรมอนามัย	25,	(52):	56-60.	
4. บรรณานุกรมออนไลน์ 
	 ชื่อผู้รับผิดชอบเว็บไซต์/หน่วยงาน/บุคคล.	 (ปีท่ีปรากฏ).	ชื่อบทความ.	ค้นเมื่อวัน	 เดือน	ปี,	 
	 	 จาก	http://................................	
ตัวอย่าง	
	 ชวนะ	ภวกานันท์.(2548).	ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้.	ค้นเมื่อ	25	ธันวาคม	2554,	 
	 	 จาก	http://www.businesstgai.co.th/content.php?data=	407720–opinion
5. บรรณานุกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
	 ชื่อ	-	ชื่อสกุล.	(ปีพิมพ์).	ชื่อบทความ.	ชื่อวารสาร.	ปีที่	 (ฉบับที่).	ค้นเมื่อวัน	เดือน	ปี,	จากชื่อ 
	 	 ฐานข้อมูล	
ตัวอย่าง	
	 ชาญชัย	เจริญรื่น.	(2544).	การจัดแรงด้านทางอากาศพลศาสตร์	ของเมล็ดข้าวเปลือก.	วารสาร 
	 	 วชิาการ.	9(3).	ค้นเมือ่	5	กรกฎาคม	2549,	จากฐานข้อมลูวารสารวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
	 	 เชียงใหม่.	
6. บรรณานุกรมบทความจากการสืบค้น CD-ROM 
	 ชือ่	-	ชือ่สกุล.	(ปีพมิพ์).	ชือ่บทความ	(ชือ่	CD	ROM).	ค้นเม่ือวัน	เดอืน	ปี,	จากชือ่ฐานข้อมลูทีส่บืค้น.	 
	 	 (หมายเลขเอกสารที่สืบค้น)	
ตัวอย่าง	
	 Baker,	J.	(2008).	Acceptability	of	interventions	to	staff	in	long-terms	case	setting	for	 
	 	 older	adults:	Comparing	rating.	(Doctoral	Dissertation).	Retrieved	November	26,	 
	 	 2009,	from	ProQuest	Dissertation	&	Theses	databases.	(Publication	No.	AAT3354064)	 
	 	 ดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนได้ที่	www.bkkthon.ac.th	/	หน่วยงานอื่นๆ	/	วารสารวิชาการ	
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การสมัครสมาชิก 

	 อัตราค่าสมาชิก	วารสารวิชาการ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	อัตราค่าสมัครสมาชิกราย	6	เดือน	 

ฉบับละ	150	บาท	1	ปี	จ�านวน	2	ฉบับ	เป็นเงิน	300	บาท	

การส่งเงินค่าสมัครสมาชิก 

	 1.	 เงินสด	(กรณีสมัครด้วยตนเอง)	

	 2.	 ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์	จัดจ�าหน่ายและสมาชิก	

	 	 โทรศัพท์	(02)	-	8006800-5	ต่อ	1403	โทรสาร	(02)	-	8006806
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ชื่อเรื่องภาษาไทย	(ตัวหนา	ขนาด	18)

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (ตัวหนา	ขนาด	18)

บทคัดย่อ	(ตัวหนา	ขนาด	16)
	 (ขนาด	16)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………….......
…………………………………………………………………………………………….…………........
.....…………………………………………………………………………………………….…………....
.......…………………………………………………………………………………………….………….
............…………………………………………………………………………………………….………
….............…………………………………………………………………………………………….……
…….............…………………………………………………………………………………………….…
………......................................................................…………………………….………….............

ค�าส�าคัญ	:

ABSTRACT	(ตัวหนา	ขนาด	16)
	 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..........................................
........……………………………………………………………………………………….......................
............…………………………………………………………………………………………….………
….............…………………………………………………………………………………………….……
…….............…………………………………………………………………………………………….…
……….............……………………………………………………………………………………………
.………….............…………………………………………………………………………………………
….…………...................…………………………………………………………….………….............

Keywords	:	

(รูปแบบการเขียนบทความวิจัยลงวารสารวิชาการ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

ชื่อผู้นิพนธ์	(ขนาด	14)
รายละเอียดผู้นิพนธ์		(สาขาวิชา,	คณะ,	มหาวิทยาลัย		(ขนาด	12))
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บทน�า	(ตัวหนา	ขนาด	16)

	 (ขนาด	16).....……………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

.………………………………………………….

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 ……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

.………………………………………………….

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 ……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………..........

............................................................………

……………………………………………..........

การด�าเนินการวิจัย

	 ……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………….....

..................................................................…

…………………………………………………..

 

ผลการวิจัย

	 ……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

......................................................................

....………………………………………………..

อภิปรายผล

	 ……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………….....

..................................................................…

…………………………………………………..

ข้อเสนอแนะ

	 ……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

บรรณานุกรม

	 ……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

198

 

 
 

 
 
 

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ  
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