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บทคัดย่อ 

 สังคมโลกปัจจุบันเป็นโลกออนไลน์ยุคดิจิตัลที่คลาคล�่าด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารขั้นสูงท่ีมี

ประสิทธิภาพ หลากหลายรูปแบบ หลายช่องทาง และหลากหลายเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้เกิด

สภาวะโลกไร้พรมแดนและโลกาภิวัฒน์ นอกจากข้อดใีนแง่การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและข่าวเหตกุารณ์ต่างๆ

ได้อย่างรวดเรว็ ครอบคลมุ และทันใจทันเวลา ยังมปีระโยชน์ในด้านโอกาสทางธุรกจิ ในขณะเดยีวกันก็เสีย่ง

ต่อปัญหา วิกฤตการณ์ และภัยคุกคามต่างๆมากข้ึนด้วยทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค อาทิ ปัญหา

อาชญากร ปัญหาการละเมิดสิทธิ ไปจนถึงสงคราม ซึ่งสภาวะของ “สังคม 4.0” ที่เป็นสังคมอุตสาหกรรม 

รองรบัด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทีเ่น้นการเพ่ิมคุณค่าเชงิเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และวางกรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสู ่ความย่ังยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12-15 ได้รองรับนโยบาย “Thailand 4.0” อย่างต่อเนื่อง 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ส่วนประเทศอื่นๆ 

โดยเฉพาะญ่ีปุ่น มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มสภาพสังคมยุคต่อไปและมีนโยบายรองรับ “สังคม 5.0”  

กันแล้ว ซึ่งในไทยมีการเสนอแนวคิด ”ประเทศไทย 5.0” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  

มีเป้าหมายคือการอยู่ร่วมกันในสังคมสันติสุขทุกระดับอย่างยั่งยืน โดยการใช้จินตนาการหรือจินตภาพ 

ในการสร้าง “จิตส�านึกใหญ่” และ“สัมพันธภาพใหม่” ที่ทุกส่วนทุกระดับสัมพันธ์กันแบบองค์รวม คือ 

ต้องพัฒนาร่วมกันไปท้ัง 4 มิติและ 12 องค์ประกอบ คือมิติทางกาย ใจ สังคม และปัญญาซึ่งเน้นไปที ่

องค์ประกอบ ด้าน “อิทธิปัญญา” และอื่นๆ อาทิ สติ สันติภาพและสันติวิธี เมตตา และสัมมาชีพ เป็นต้น

 แผนพัฒนาสังคมโลกในยุค “สังคม 5.0” ยึดการทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนทรัพย์ที่มีคุณค่าสูงสุด  

เพราะจะท�าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างโลกดิจิตัลกับโลกทางกายภาพอย่างย่ังยืน และเพ่ือรองรับสังคม

สนัตสิขุตาม “ประเทศไทย 5.0” ดังนัน้การพัฒนาจรยิธรรมมนษุย์จงึเป็นส่ิงจ�าเป็น ซึง่จะต้องพิจารณาแนวคดิ

หลักการและศาสตร์ต่างๆให้ครอบคลุมและมุ่งประสิทธิผลทั้งเชิงนามธรรมและรูปธรรม คือ แนวคิดทฤษฏี

ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์ ที่ประกอบด้วยการพัฒนาทางกายร่วมด้วย โดยเฉพาะศาสตร์ 

ท่ีนักจติวทิยาค้นพบความสมัพันธ์ระหว่างสมองมนุษย์กับพฤตกิรรมจริยธรรมทีเ่รียกว่า “จริยธรรมทางสมอง” 

และถูกใช้เป ็นศาสตร์นวัตกรรมในการศึกษามนุษย์ด ้านจิตวิทยามานานกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว  
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ที่น�ามาพิจารณาด้วย ส่วนแนวคิดหลักการอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมด้านจริยธรรมมนุษย ์

จรยิธรรมจรรยาบรรณวิชาชพี ประกอบด้วย ทฤษฎีทางจริยศาสตร์และจริยธรรม หลกัศาสนา/ศลีธรรม จารีต

ประเพณี และหลักกฎหมาย การพัฒนาจริยธรรมบุคคลและจริยธรรมวิชาชีพควรเน้นทักษะเก่ียวกับ 

การตดัสนิใจด้วยตนเองโดยการใช้เหตุผลเชงิจรยิธรรม ซึง่การพัฒนาจรยิธรรมมนษุย์ในระดบัวิชาชพีเป็นการ

พัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งจะรองรับและน�าสู่สังคมสันติสุขที่ยั่งยืนได้ทุกยุคสมัย

คาส�าคัญ: จรยิธรรม, สงัคม 5.0, ประเทศไทย 5.0, จติส�านกึใหญ่, สมัพันธภาพใหม่, อทิธิปัญญา, จรยิธรรม

ทางสมอง

ABSTRACT 

 Current world society is the digital online world which plenty of high technological online 

communications. These technologies are very effective, variety of models, routes and social 

networks which caused borderless world and globalization. Beside advantages of information 

accessibility, prompt and real time, also meet coverage and increase business opportunities. 

Simultaneously, it increases negative results of problems, crisis and harms both personal or micro 

level and macro level such as crimes, infringement and war. “Society 4.0” is industrial society 

supported by “Thailand 4.0” policy which emphasizes of innovation and value-added economy 

and increases main capital by sustainable strategic framework of human resource development. 

Thailand National Economic and Social Development Plans of 12th-15th, continuously 20 years 

(2560-2579 BE.) will support for “Thailand 4.0” policy. And other countries especially Japan 

launched policy for “Society 5.0” which is estimated trends in the next society. “Thailand 5.0” was 

developed and presented by Professor Dr. Prawase Wasi which target is peaceful and happiness 

society in all levels of societies forever. By developing of great imagination to produce “Great 

Conscious Mind” and “The New Relationship”, then, develop holistic relationships between whole 

parts of 4 dimensions and 12 factors. Four dimensions composes of physical, mind, social and 

intellectual or “Intellectual to Success” and others such as consciousness, peace and peaceful, 

mercy and honest livelihood etc.

 According to global development plans which attached to human resource development 

as maximum value resource which causes sustention linking between digital world and physical 

world. For supporting to peace and happiness society of “Society 5.0”, human moral development 

is necessity. Coverage considerations of related concepts, theories, principles and knowledge 

affect to successful development both concrete and concept results. These bioethical concepts 

and theories include knowledge discovered by psychologists, the relation between human brain 
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and ethic behaviors called “Neuroethics” which was innovation science in psychological study 

in human for decade Concepts and principles related to moral development and professional 

code of ethics are ethical theories, principles of religious and moral, traditional conducts and 

laws. Human development of ethical level and professional ethical behaviors should focus on 

skills of self-moral judgment and moral reasoning. Development of human professional ethics will 

be the development of human resource which could support and lead to sustainable peaceful 

and happiness society forever.

Keywords: Ethic, Society 5.0, Thailand 5.0, Great conscious mind, New relationship, Intellect for 

successful, Neuroethics

บทน�า

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมมนุษย์ 

ในยุคปัจจบุนั ท่ีเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ จากสภาวะโลก

ไร้พรมแดน โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสารผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) ที่ผู้คน

ทกุภูมิภาคของโลก สามารถสร้างและมปีฏิสมัพันธ์

เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อจ�ากัด 

ในเรื่องบุคคล เวลา และสถานที่ มีการสื่อสาร  

การรับรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารหลากหลายท้ังจาก

บุคคลที่คุ้นเคยจนถึงผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย 

แต่รบัเป็นเพ่ือนกันจากเพจ เฟส ไลน์ทัง้แบบส่วนตวั

และแบบกลุ่ม เป็นต้น รูปแบบสื่อที่นิยมใช้คือสื่อ

ภาษาท่าทางเป็นโพสต์ข้อความ ภาพถ่าย คลิป

วิดโีอ การโทรศพัท์เจรจากันด้วยเสยีงและภาพแบบ 

real t ime การน�าเสนอเหตุการณ์/ events  

การจัดรายการถ่ายทอดสัญญาณเสียงและ/หรือ

ภาพสด (Live) ผ่านสื่อออนไลน์ และจานรับ

สัญญาณดาวเทียม รวมทั้งการสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารที่สนใจได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลเก่า ต�ารา ข่าว บทความ ไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ 

หนังสือในลักษณะ e-book ผลงานวิจัย ข้อมูลจาก

เพจ เ ว็บไซต ์  อาทิ  วิ กิ พี เ ดีย /  Wik ipedia  

คลปิวดิโีอใน YouTube ข้อมลูหรอืสญัญาณสดจาก 

Facebook และ Instragram เป็นต้น 

 การส่ือสารแบบรวดเร็วและหลากรูปแบบ

การติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันนี้ ไม่จ�ากัด

เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว  

กลุ่มเพ่ือน กลุ่มคนในชุมชนเท่าน้ัน แต่ยังมีการ

ตดิต่อสือ่สารกันในเชงิธุรกิจ ต้ังแต่ระหว่างบคุลากร 

ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการร้านค้า 

บริษทั องค์กร ท้ังภาครัฐเอกชนในทุกภูมภิาคของโลก 

มีการติดต่อส่ือสารกับผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ 

บุคลากรทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ในหลายกรณี

จึงเกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งโดยตั้งใจและ

ไม่ตั้งใจ อาทิ การโพสต์หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลหรือ

ภาพส่วนตวัทีไ่ม่เหมาะสมของผูม้ชีือ่เสยีง ดารา ผูต้าย 

เป็นต้น มีกรณีการใส่ร้ายป้ายสี การหมิ่นประมาท 

การน�าฐานข้อมูลไปใช้ในเชิงธุรกิจ การเอารัด 

เอาเปรียบ การแข่งขันกันในเชิงธุรกิจ มีการเข้าถึง

และขโมยข้อมูลจากบัญชีส่วนตัวและ/หรือของ

หน่วยงานองค์กรรัฐและเอกชน การปลอมแปลง

หลอกลวงจากกลุม่มจิฉาชพีผ่านสือ่สงัคมออนไลน์

และเคร่ืองมือสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จะเห็นได้

ว่าการส่ือสารในสังคมโลกยุคดิจิตัลนอกจากจะให้
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คณุประโยชน์ในด้านความชดัเจนจากคลปิ ภาพ และ

ข้อมลูประกอบ ยังมคีวามครอบคลมุ การเข้าถึงง่าย 

และรวดเร็วแบบ real time และมีข้อดีอีก เช่น  

การเกิดกลุ่มสังคมและเครือข่ายออนไลน์ การเพิ่ม

ช่องทางการตดิต่อสือ่สารและการกระจายข่าวสาร

ได้ในพริบตา และอื่นๆ แล้ว ก็มีโอกาสเกิดผลเสีย

หรอืปัญหาเชงิจรยิธรรมทัง้ในระดบับคุคลและมหภาค

ตามมาได้ เช่น การละเมิดสิทธิผู้อื่น การประพฤติ

ผิดศีลธรรมและกฎหมาย การเอารัดเอาเปรียบ  

การไม่รบัผดิชอบ

 ต่อผู้บริโภค และความไม่โปร่งใสในการ

ด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น ปัญหาที่เกิดจากสภาพสังคม

โลกไร้พรมแดนยังเกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทาง

สังคม นอกเหนือจากปัญหาจริยธรรมท้ังในระดับ

ประเทศ ภูมภิาค และระดบัโลกอย่างยากจะหลีกเลีย่ง 

หากผูใ้ช้เทคโนโลยีขาดจติส�านกึและความรบัผดิชอบ

 บทความน้ีต ้องการน�าเสนอแนวทาง 

การพัฒนาจริยธรรมมนุษย์ยุคโลกเทคโนโลยี 

ขั้นสูงแบบดิจิตัลไร้พรมแดน ที่ก�าลังเกิดปัญหา 

ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ตลอดจนวิกฤตอารยธรรม 

ทีส่่งผลต่อโครงสร้างสงัคมโลก อาทิ เครอืข่ายสงัคม

ผู้สูงอายุ ผู้บริโภค รูปแบบธุรกิจแนวใหม่ที่ทุกคน

อาจเป็นได้ท้ังผูผ้ลติและผูบ้รโิภค นัน่คอืยุค “สงัคม 

4.0 และ 5.0” ที่ก�าลังจะตามมา โดยน�าเป้าหมาย

แนวนโยบายของรัฐและแนวคิดนักวิชาการไทย

เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0” และ “ประเทศไทย 5.0”  

ที่ต่างเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรด้านทุน

มนษุย์ให้เกิดคุณค่า เป็นอารยชนท่ีสามารถอยู่ร่วมกัน

ในสภาวะพลวัตรโลกได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี 

มีจิตส�านึก เกื้อกูลกัน สามารถใช้สติปัญญาในการ

ด�าเนินชวีติ ซึง่จะเป็นรากฐานสงัคมและน�าสงัคมสู่

ความปรารถนาสงูสดุของมนุษย์คือ “สงัคมสนัตสิขุ” 

อย่างย่ังยืน ผูเ้ขยีนจงึได้เสนอการน�าแนวคดิหลกัการ

ด้านคณุธรรมจรยิธรรมมาพิจารณาเป็นแนวทางการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านจริยธรรมวิชาชีพ

ด้วย คอืเน้นแนวคดิทีค่วรใช้พัฒนาทกัษะการตดัสนิใจ

ด้วยตนเองและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

โลกระยะเปลี่ยนผ่านสู ่ศตวรรษท่ี 21 กับ

นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุว่า

ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดัน ความเส่ียง

และความท้าทายมากข้ึนภายใต้สถานการณ์

กระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีเข้มข้นข้ึน คือสภาวะโลก 

ไร้พรมแดน จากการเคลือ่นย้ายประชากร แหล่งเงนิ

ทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร สินค้า

ผลติภณัฑ์และการบรกิาร ได้อย่างเสร ีเกิดการแข่งขัน

เชงิธุรกิจในตลาดโลก การกีดกันทางการค้าทีรุ่นแรง

ขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการรวมตัวหรือความร่วมมือกัน

ในเชงิเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และกลุม่หรอืโซน

ประเทศต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาค ี

ทีเ่ข้มข้นข้ึน เกิดประเทศเศรษฐกิจใหม่ ทีม่คีวามเข้ม

แข็งและมขีีดความสามารถในการแข่งขันเชงิธุรกิจ

เพ่ิมขึ้น สามารถดึงดูดการลงทุนข้ามประเทศได้

มากขึ้น จากปัจจัยด้านแรงงานราคาถูก และมีการ

เพ่ิมมาตรการต่างๆทีเ่อือ้ต่อความร่วมมอืทางธุรกิจ 

อาทิ จีน อินเดีย ประเทศละตินอเมริกา เวียตนาม 

เป็นต้น

 นอกจากนั้นการพัฒนาการส่ือสารด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�าให้สังคมโลกมีความเชื่อม

โยงกนัใกล้ชดิมากขึน้ เกิดความเสีย่งต่อภยัคกุคาม 

อาทิ การก่อการร้าย การระบาดของโรคในมนุษย์

และสัตว์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2560: 4) 
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 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติไทย 20 ปี  

(พ.ศ.2560-2579) ในการพัฒนาประเทศไทยตาม

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ได้ก�าหนด

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติไว้ในด้านความ

มัน่คง มัง่คัง่ และประโยชน์สขุทีย่ั่งยืนของสงัคมไทย 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวการ

พัฒนาที่ ย่ังยืน ได้ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการ

พัฒนาท่ีต่อเน่ืองมาต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 9 เป็นต้นมา โดยมเีป้าหมาย

ให้เกดิการพัฒนาคณุภาพในด้านต่างๆ คือ คุณภาพ

คน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะ 

และบริการสาธารณสุข (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 3) ซึ่ง

ในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 ได้มุง่เน้นการ “เสรมิสร้าง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล�้า 

และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ” โดยตั้ง 

เป้าหมายให้คนไทยมีงานท�าอย่างถ้วนท่ัว สร้าง

อาชีพสร้างรายได้ท่ีมั่นคง ให้ความส�าคัญกับสตรี  

ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย 

เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลือ่มล้าในสงัคม 

และมีหลักประกันในชีวิต ทั้งนี้เพ่ือการสร้างและ 

วางรากฐานสังคมไทยให้เกิดความอยู ่ดีมีสุข  

โดย “ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” เป็นแรงงานรวมถึง 

ผูป้ระกอบการทีม่ศัีกยภาพสงูพร้อมรบัสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล  

ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (Productive Manpower)  

ตามนโยบายเร ่งด ่วนของกระทรวงแรงงาน  

(อดลุย์ แสงสงิแก้ว, 2560)

  การขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่การเป็น 

”ประเทศในโลกที่หนึ่ง” (กองบริหารงานวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 

2560: 8) โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 สู่ “ความมั่งคั่ง มั่นคง 

และย่ังยืน” โดยเน้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  

ซึ่งเป็น “ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการสร้างมูลค่า” 

(Value - Based Economy) ท่ีขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเกิดจากการรวมตวั

และแตกตัวของปัจจัย (Domains) ต่างๆของโลก 

ในระยะเปล่ียนผ่านเชิงโครงสร้าง ซ่ึงเป็นการเคล่ือน

จากโลกในยุคศตวรรษที ่20 มาสู่โลกในยุคศตวรรษ

ที ่21 ก่อให้เกิดทัง้ชดุของโอกาส ภัยคกุคาม เงือ่นไข 

และข้อจ�ากัดใหม่ได้ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารพัฒนา

ขีดความสามารถชุดใหม่ของมนุษย์ที่แตกต่างไป

จากเดิมมาก 

 ในการเปลีย่นผ่านไปสูยุ่คปฏริปูอตุสาหกรรม 

4.0 (The Fourth Industrial Revolution) นัน้ มวีาระ

แห่งชาติ ในวาระที่ 1 คือ การเตรียม “คนไทย 4.0” 

เพ่ือก้าวสูโ่ลกทีห่นึง่ เป็นการยกระดบัคุณค่ามนุษย์ 

เปรียบเสมือนการตระเตรียมเมล็ดพันธุ ์ใหม ่  

ด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบรูณ์

ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เกิด 

“คนไทย 4.0 สู่โลกท่ีหน่ึง” (กองบริหารงานวิจัย

และประกันคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา, 

2560: 16) คนไทยทีเ่ป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ในศตวรรษ

ที่ 21 หมายถึงคนไทยที่มีปัญญาเฉียบแหลม 

(Head) มทีกัษะทีเ่หน็ผล (Hand) มสีขุภาพท่ีแขง็แรง 

(Health) และมจีติใจท่ีงดงาม (Heart) ส่วนการเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเง่ือนไขที่จ�าเป็นในการเตรียม

คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมการปรับ

เปลี่ยนใน 4 มิติดังต่อไปนี้

 • เปลีย่นจากคนไทยทีม่คีวามรู ้ความสามารถ

และทักษะท่ีจ�ากัด เป็นคนไทยท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ

และทักษะสูง เป็นการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆ คือ

 • เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์
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ส่วนตนหรือกลุ ่มพวกพ้อง มาเป็นคนไทยที่ม ี

จิตสาธารณะ มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

 • เปลี่ยนจากคนไทยแบบ “Thai Thai”  

มาเป็นคนไทยแบบ “Global Thai” คือคนไทย 

ที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีได้ในเวทีสากล 

 • เปลีย่นจากคนไทยทีเ่ป็น “Analog Thai” 

มาเป็นคนไทยที่เป็น “Digital Thai”

 กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวใจ

ส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ “สังคมไทย 4.0”  

น่ันคอื สงัคมท่ีมีความหวัง (Hope) สงัคมท่ีเป่ียมสขุ 

(Happiness) และ สังคมท่ีมีความสมานฉันท์ 

(Harmony) ในท่ีสุด ((กองบริหารงานวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 

2560: 21) 

 กระทรวงแรงงานได้จดัท�ากรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) ทีเ่ชือ่มโยงกับกรอบยุทธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิโดยก�าหนดวิสยัทัศน์ในอีก 20 ปีข้าง

หน้า คือ ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูงสู่ความยั่งยืน 

โดยแบ่งระยะด�าเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์เป็น  

4 ช่วง ๆ  ละ 5 ปี ดังนี้ (อดุลย์ แสงสิงแก้ว, 2560: 3)

  ช่วงท่ี 1- Productive Manpower (พ.ศ. 

2560-2564) เป็นช่วงของการวางรากฐานด้านแรงงาน

ให้เป็นมาตรฐานสากล

  ช่วงที่ 2- Innovative Workforce (พ.ศ. 

2565-2569) เป็นช่วงของการสร้างทรพัยากรมนุษย์

ให้เป็นประชากรของโลก (Global Citizen)

  ช่วงท่ี3- Creative Workforce (พ.ศ. 2570-

2574) เป็นช่วงของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่การ

ท�างาน

  ช่วงที่ 4- Brain Power (พ.ศ. 2575-2579) 

เป็นช่วงของการเข้าสู่สังคมการท�างานแห่งปัญญา

 การเปลี่ยนแปลงของชุดวัฒนธรรมใหม่ 

ในยุคศตวรรษที่ 21 ท่ีจะเกิดขึ้นใน 4 มิติ คือ  

(กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศกึษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560:5)

 1)  วัฒนธรรมของการด�ารงอยู่ 

 2)  วัฒนธรรมของการด�าเนินธุรกิจ

 3)  วัฒนธรรมของการท�างาน

 4)  วัฒนธรรมของการเรียนรู้

 ชุดของวัฒนธรรมชุดใหม่น้ี ช่วยให้มนุษย์

สามารถด�ารงชีวิตให้อยู ่รอดในศตวรรษที่  21  

ซึ่งจะเกิดจากพลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ้

ร่วมกนั (Power of Shared Knowledge) ไม่ใช่พลงั

จากองค์ความรู้ (Power of Knowledge) โดยตรง

ดงัเช่นในศตวรรษทีผ่่านมา โดยในยุคศตวรรษท่ี 21 

การให้ได้มาซึง่ความรู ้(Producing Knowledge) น้ัน 

ยังไม่เพียงพอ ต้องมีสิ่งที่ส�าคญัท่ีควบคูกั่นไปก็คอื  

การสร้างความหมายและนัยแห่งองค์ความรู ้นั้น 

(Producing Meaning)

 โลกในยุคศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนวิธีคิด 

ไปแล้ว คือโลกในยุคดิจิตอล เอื้อต่อบริษัทเล็กๆ 

ประเภท SMEs และ Startups 0t มีโอกาสมากขึ้น 

จากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • O p e n  I n n o v a t i o n  E c o n o m y  

เกิดกระแสของนวัตกรรมแบบเปิด ผ่านหลักคิดว่า

ด้วย NEA

  N : Nobody owns ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ที่แท้จริง

  E : Everybody can use it ทกุคนสามารถ

เข้าถึงและน�าไปใช้ได้ 

  A : Anybody can improve it ใครๆ ก็

สามารถเข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดข้ึีนได้ ตวัอย่างใน

สื่อออนไลน์ เช่น เพจวิกิพีเดีย
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ลักษณะธุรกิจเกิดใหม่ในยุคโลกไร้พรมแดน

 • ธุรกิจภายใต้แนวคิด Sharing Economy 

อาทิ UBER, Airbnb (Online market places), 

Co-Working Space เป็นต้น

 • ธุรกิจภายใต้ Do It Yourselves Economy 

(DIY) จากนี้ไป ผู้ผลิต/Maker และผู้ซื้อ/ Buyer  

เริ่มแยกออกจากกันไม่ได้เด็ดขาดเหมือนในอดีต  

จึงเกิดค�าว่า “Prosumer” ขึ้นมา กล่าวคือ ผู้บริโภค

สามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิต/ Producer และผู้บริโภค/ 

Consumer ด้วยในเวลาเดียวกัน 

 ดงัน้ัน การท�าธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 เริม่จาก

การคดิค้นนวัตกรรมเพ่ือสร้างมลูค่า ผ่านนวัตกรรม

ในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และ

นวัตกรรมเชิงธุรกิจเป็นส�าคัญ 

 สมัยก่อน มนุษย์เราจะท�ากิจกรรมหลักคอื 

ท�างาน พักผ่อน จบัจ่ายซือ้ของ และ ท่องเทีย่ว โดย 

ใช้เวลาแต่ละช่วงเป็นเรื่องๆ ไป แต่ปัจจุบันนี้ 

ดจิติอลเทคโนโลยี ท�าให้,มนษุย์สามารถท�ากจิกรรม

หลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน(Multiplexing)  

การเชื่อมโยงต่อกันเป็นเครือข่ายจะมีมากข้ึน  

การท�างานในลกัษณะงานทีต้่องมกีารประสานและ

ร่วมมอืกันมากขึน้ และมลีกัษณะของการแลกเปลีย่น

แบ่งปันกันมากขึ้น งานในลักษณะงานประจ�า

หรือRoutine Job จะค่อยๆลดน้อยถอยลง และ 

จะค่อยๆถูกแทนท่ีด้วยหุ ่นยนต์และเทคโนโลยี  

ในทศิทางของยุคอตุสาหกรรม 4.0 แต่งานในลกัษณะ 

Non Routine Job จะทวีความส�าคัญมากขึ้น  

(กองบริหารงานวจิยัและประกันคณุภาพการศกึษา 

มหาวิทยาลยัพะเยา, 2560: 6)

สงัคมสนัตสิขุ: ประเทศไทย 5.0/ Thailand 5.0

 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นเศรษฐกิจ

ทีข่บัเคลือ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เน่ืองจาก

ประเทศไทยก�าลังเร่ิมเข้าสู่ยุคสังคม 4.0 ทั้งระบบ 

ซึง่จะส่งผลไปสูก่ารเจรญิเตบิโตทีต้่องเป็นการพัฒนา

แบบ inclusive growth ดงัน้ัน กระทรวงพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คงต้องปรับ

ยุทธศาสตร์ให้สังคมไทยรองรับกับสังคมยุค 5.0  

ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตควบคูกั่นไปด้วย (วิชยั พยัคฆโส, 

2559) ขณะน้ีในหลายประเทศ โดยเฉพาะญ่ีปุ่น 

(Keidanren, 2016) ได้ออกนโยบายเพ่ือรองรับ 

“สังคม 5.0” แล้ว โดยได้เตือนประชากรญ่ีปุ่นว่า 

อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีเกิดข้ึนจะกระทบกับคุณภาพ

ชวิีตของประชากร ซึง่นโยบาย “สงัคม 5.0” ของญีปุ่น่

เน้นความร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน รองรับ

สังคมผู้สูงอายุ และพัฒนากลุ่มสตรีให้มีบทบาท 

ในสงัคมมากขึน้ โดยตั้งเป้าว่าทุกคนจะต้องมีชีวิต 

ทีม่ัน่คงปลอดภยั และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปรารถนา 

ทั้งนี้เทคโนโลยีการสื่อสาร/ ICT ก�าลังเข้ามามี

บทบาทส�าคัญในการปฏิวัติสังคมโลก เพื่อเป็นการ

ยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติต่อไป สังคม

ยุค 5.0 จะเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ นวัตกรรม และ

ปัญญาประดิษฐ์/ AI ซึ่งคนในสังคมจะต้องปรับตัว

ไปสู่ยุค”สังคม 5.0” ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง 

มีความสุขไปด้วย (วิชัย พยัคฆโส. 2559) 

 ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ  นายแพทย์ประเวศ วะส ี

(2560: 3-6) ได้กล่าวว่า สิง่สงูสดุของความเป็นมนษุย์

คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และ

คนกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงอาจเรียกว่าสังคมสันตสุิข และ

ประเทศไทย 5.0 คือประเทศที่เป็นสังคมสันติสุข 

เพ่ือให้เกิดความมุง่มัน่ใหม่ร่วมกันว่า สงัคมสนัตสิขุ

คือสิ่งสูงสุด (Sumum Bonum) ในโลกใบนี้

 โดยให้ความเห็นว่า (ประเวศ วะสี, 2560: 

10-12) ในยุค 4.0 เทคโนโลยีแห่งยุคคือดิจิทัล  

ซึง่เทคโนโลยีเป็นเพียงเคร่ืองมอืในการพัฒนาไม่ใช่

เป้าหมายของสภาวะสังคมท่ีพึงปรารถนา และ
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มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมทีม่ศัีกยภาพสงูสดุกว่าสตัว์อืน่ 

จงึควรสร้าง “จินตนาการ” หรอืความฝันอนัย่ิงใหญ่

ร่วมกันรวมท้ัง ”จิตส�านึกใหญ่และสัมพันธภาพ

ใหม่.“ ท่ีเป็นไปเพ่ือการอยู่ร่วมกัน (Living Together) 

อย่างสมดลุและสนัติสขุ อันเป็นเป้าหมายสงูสดุของ

ชีวิตมนุษย์เป็นตัวต้ัง จะไม่น�าไปสู่ความขัดแย้ง  

ความเหลื่อมล�้า ความรุนแรง สงคราม และวิกฤติ

อารยธรรมในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  

สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม นอกจากน้ียังเป็นการ 

ช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 

4.0 ให้ถูกทิศถูกทางเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น เพราะ

การอยู่ร ่วมกันด้วยความสุข ต้องการมากกว่า

เทคโนโลยี

 ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี 

(2560: 7-8) ได้อธิบายถึง “จินตนาการ” ที่เป็น

จนิตภาพสงัคมสนัตสิขุ เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ 

และ “จินตนาการใหญ่” ว่าเป็นสิ่งที่ควรใช้น�าไปสู่

ทิศทางเป้าหมาย เพ่ือการเกิดพลงัแห่งอนาคตท่ีจะ

ดึงฉันทะวิริยะอย่างแรงกล้าในการแสวงหาและ

สร้างความรูใ้ห้ปฏบิตัไิด้จรงิท�าให้ส�าเรจ็ลงได้ น่ันคอื

การมีพลังแห่งอนาคตที่จะช่วยให้ไทยหลุดพ้นจาก

กับดกัและวิกฤตการณ์ของปัญหาทีส่ะสมมาแต่อดตี 

ท ่านยังได ้อธิบายถึงความแตกต่างระหว ่าง 

”จิตส�านึกใหญ่” ที่ต ่างจาก “จิตส�านึกเล็ก”  

ในด้านการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของท้ังหมด 

จติใจจะเป็นอสิระ และมสีขุแบบลกึล�า้ เกิดมติรภาพ

ต่อสรรพสิง่ เป็นไปเพ่ือความสขุและการอยู่ร่วมกัน

ต่อไปสู่ “สัมพันธภาพใหม่” ในขณะที่จิตส�านึกเล็ก 

จะมีความรู้สึกท่ีเอาตนเองเป็นที่ต้ัง หรืออัตตาสูง  

จะน�าสู่ความขัดแย้ง ความทุกข์ ความรุนแรงที ่

ไม่เป็นไปเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขส่วน 

“สัมพันธภาพใหม ่ ”  เป ็นสัมพันธภาพเชิง

กัลยาณมิตรที่เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็น

มนษุย์ซึง่กันและกัน มกีารเรยีนรูร่้วมกันในการปฏิบตัิ 

(Interactive learning through action) อันน�าสู่ 

การเปล่ียนแปลงข้ันพ้ืนฐานในตัวคน มิตรภาพ  

พลัง และความสขุ ดุจการบรรลุนพิพาน ในขณะท่ี 

“สัมพันธภาพเก่า” เป็นสัมพันธภาพเชิงอ�านาจ 

หรือสัมพันธภาพในแนวดิ่งจากบนลงล่าง เช่น ครู

กับนักเรียน นายกับลูกน้อง ที่อาจก่อให้เกิดความ

บบีคัน้ ความขดัแย้ง การเรยีนรูร้ะหว่างกันน้อย ไม่เป็น

บ่อเกิดแห่งปัญญาและความสุข ซึ่งอาจเรียกว่า

เป็นการปฏิวัติจิตส�านึก (Consciousness 

Revolut ion) และการปฏิวัติสัมพันธภาพ 

(Associational Revolution) 

 จนิตภาพสงัคมสนัติสุข ม ี6 ระดบั คอืระดบั

ครอบครัว ชุมชน องค์กร ท้องถ่ิน ประเทศ และ 

ระดับโลก (World community) ทุกส่วนทุกระดับ 

จะมคุีณสมบตัใิหม่บงัเกิดขึน้แม้ว่าจะประกอบไปด้วย

ส่วนย่อยที่ไม่ต่างกัน เช่น ท้องถ่ินสันติสุขกับ

ประเทศสนัตสิขุ และตามหลกัการสมัพันธภาพแบบ

องค์รวม แต่ทุกส่วนทกุระดบัจะมส่ีวนส่งผลกระทบ

ถึงองค์รวมและส่งผลถึงกันได้หมด คือมกีารรวมตวักัน 

ร่วมคดิร่วมท�า เอือ้อาทรช่วยเหลอืร่วมมอืกัน มกีาร

จัดการความขัดแย้งให้อยู่ร ่วมกันแบบสันติสุข  

ในการเสริมสร้างสังคมสันติสุขมี 4 มิติ คือ กาย ใจ 

สังคม ปัญญา และอีก 12 องค์ประกอบที่เชื่อมโยง

อยู่ในกันและกัน อาทิ สุนทรียธรรมคือการเข้าถึง

ความงามทางจติใจและการปฏิบตัทิีด่ ีอทิธิปัญญา

หมายถึงภูมิปัญญาในการจัดการให้เกิดความ

ส�าเร็จ ตามกรอบแนวคิดด้านล่าง 
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 แนวคดิเก่ียวกับไทยแลนด์ 5.0 น้ีได้รบัการ

ตอบรับจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย

นายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ กรรมการ

พัฒนาภูมปัิญญาท้องถ่ินด้านสขุภาพแห่งชาต ิภายใต้

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แถลงผลการ

ประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2560 เก่ียวกับ

แนวคิด “ประเทศไทย 5.0” ของศาสตราจารย์ 

นพ.ประเวศ วะสี ว่า เป็นเรื่องของ ”จิตวิวัฒน์” ซึ่ง

เป็นหัวใจหรือคีย์เวิร์ด (keyword) ส�าคัญ ทั้งนี้เพื่อ

ให้ประเทศไทย สามารถเดินหน้าได้อย่างย่ังยืน

แท้จริง ซึ่งจะท�าได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทย

ใหม่ (New Paradigm) อันเป ็นเรื่องส�าคัญ 

(ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560) 

แนวคิดหลักการในการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์

ที่รองรับ “สังคม 5.0”

 ตามเป้าหมาย “สังคม 5.0” คือสังคมแห่ง

สันตสิขุ การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นทรพัยากรหลกั

ที่ส�าคัญ มีศักยภาพสูง มีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

สามารถร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสงบสุขสันติ

ได้อย่างย่ังยืน จ�าเป็นต้องพัฒนาจริยธรรมในมนษุย์ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�ารงชวีติควบคู่ไปกับการ

จัดการและการท�างานท่ามกลางสภาวะโลกไร้

พรมแดนท่ีแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยข้ัีนสูง สภาวะ

โลกที่เป็นพลวัตรนับแต่ยุคโบราณ มนุษย์ได้ใช้ 

“ปัญญา” (Intellect) ในการด�ารงชีวิต สร้างสรรค์ 

และแก้ปัญหาต่างๆ จนสังคมโลกมีวิวัฒนาการ

ก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ ) “ปัญญา” ยังมีนัยในเชิง

คุณภาพหรือคุณค่า โดยมนุษย์มักจะใช้ปัญญา

ควบคูกั่บ ”สต”ิ (consciousness) หรือ “ความ รูส้กึ

ผิดชอบชั่วดี” (inwit, conscience) (พัทรา ผดุงสุ

นทรารักษ์. ม.ป.ป.:10) ซึ่งยังมีคุณลักษณะส�าคัญ

อื่นๆอีก ท่ีอารยชนพึงมีคือ “สุนทรียภาพ” 

(Aesthetics) ที่จะช่วยให้มนุษย์เกิดแรงบันดาล

ใจถึงจนิตภาพทีง่ดงาม และความสขุในการด�าเนนิ

ชีวิต และ “จริยธรรมในตัวบุคคล” (Ethic) ซึ่ง

หมายถึง ความดีที่จะช่วยควบคุมไม่ให้มนุษย์เอา

รัดเอาเปรียบ เบียดเบียนกัน เคารพให้เกียรติกัน 

และมคีวามรกัต่อเพ่ือนมนษุย์ด้วยกัน ท�าให้มนษุย์

เกิดแรงจูงใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามบทบาท
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ภาพท่ี 1 การพฒันา 4 มิต ิ12 องค์ประกอบเสริมสร้างสงัคมสนัตสิขุ (ประเวศ วะสี, 2560: 26) 
  

แนวคิดเก่ียวกับไทยแลนด์ 5.0 นี ้
ได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ โดยนายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผล
ประเสริฐ กรรมการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ  ได้แถลงผลการประชุม 
คณะกรรมการฯ ครัง้ ท่ี  3/2560 เก่ียวกับ
แ น ว คิ ด  “ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  5.0” ข อ ง
ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ว่า เป็นเร่ือง
ของ ”จิตวิวัฒน์” ซึ่งเป็นหัวใจหรือคีย์เวิร์ด 
(keyword) ส าคัญ ทัง้นีเ้พ่ือให้ประเทศไทย 
สามารถเดินหน้าได้อย่างยัง่ยืนแท้จริง ซึ่งจะ
ท าได้ก็ต้องเปล่ียนวิธีคิดของคนไทยใหม ่
(New Paradigm) อั น เ ป็ น เ ร่ื อ ง ส า คั ญ 
(ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 
2560)   

แนวคิดหลักการในการพัฒนาจริยธรรม
มนุษย์ท่ีรองรับ “สังคม 5.0” 

ตาม เป้ าหมาย  “สังคม  5.0” คื อ
สังคมแห่งสันติสุข การพัฒนาทุนมนุษย์ให้
เป็นทรัพยากรหลกัท่ีส าคญั มีศกัยภาพสูง มี
คุณค่าและศักดิ์ศรี สามารถร่วมกันสร้าง
สังคมแห่งความสงบสุขสันติได้อย่างยั่งยืน 
จ าเป็นต้องพฒันาจริยธรรมในมนษุย์ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตควบคูไ่ปกบัการ
จดัการและการท างานท่ามกลางสภาวะโลก
ไร้พรมแดนท่ีแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีขัน้
สงู สภาวะโลกท่ีเป็นพลวตัรนบัแตย่คุโบราณ 
มนุษย์ได้ใช้  “ปัญญา” (Intellect) ในการ
ด ารงชีวิต สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาตา่งๆ จน
สังคมโลกมีวิวัฒนาการก้าวหน้ามาเป็ น
ล าดับ )  “ปัญญา” ยังมีนัยในเชิงคุณภาพ
หรือคณุคา่ โดยมนษุย์มกัจะใช้ปัญญาควบคู่

ภาพที่ 1 การพัฒนา 4 มิติ 12 องค์ประกอบเสริมสร้าง

สังคมสันติสุข (ประเวศ วะสี, 2560: 26)
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หน้าที่ในสังคม สร้างสรรค์องค์ความรู้และความดี

ให้ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างงดงาม มีชีวิตชีวา 

เป็นที่ยอมรับและร่วมกันปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

จนบรูณาการสบืทอดกันมาเป็น “ศลิปวฒันธรรม” 

(Art and Culture) และเกิดสังคมแห่งอารยธรรม 

ในที่สุด (พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์. ม.ป.ป.: 1-2) 

การพัฒนาจริยธรรมทางสมอง 

 สมองมนุษย์ (Human Brain) มีความ

เก่ียวข้องกับปัญญา ความฉลาด ศีลธรรม และ

จรยิธรรม เนือ่งจากสมองเป็นอวัยวะทีม่กีารท�างาน

ของร่วมกันของระบบประสาทสมอง มเีซลล์ประสาท

นับล้านท่ีส่งกระแสผ่านเส้นใยประสาท สมอง 

มีการท�างานและเก่ียวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก  

การแสดงออกและพฤติกรรมมนุษย์หลายอย่าง 

โดยเฉพาะการรับรู ้ (Sensory) การสั่งการและ 

การเคลือ่นไหว (Motor) เช่น การรบัความรูส้กึสมัผสั 

การสัง่การให้แขนขาขยับ เป็นต้น รวมทัง้การท�างาน

ของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous 

system/ ANS) สมองมีสองซีกคือซีกซ้ายและขวา 

ซึ่งในสมอง มีส่วนที่เรียกว่า Cerebral Cortex  

แต่ละซกีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีของสมองทีแ่ตกต่างกัน 

อาท ิการพัฒนาสตปัิญญา/ ความฉลาด(Intelligent) 

การใช้ความคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และการ

วางแผน จะเก่ียวข้องกับการท�างานของสมองซกีซ้าย 

ส่วนการใช้จินตนาการ (Imagination) ความคิด

สร้างสรรค์ ความสขุความพอใจ และการแสดงออก

ทางอารมณ์ เก่ียวข้องกับการท�างานของสมองซกีขวา 

สมองจึงเป็นแหล่งผลิตความคิดและปัญญา  

(พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์. ม.ป.ป.: 18) เว็บไซต ์

กรมสขุภาพจติ (กรมสขุภาพจติ, 2550) มบีทความ

เก่ียวกับการศึกษาองค์ความรู้เรื่อง “จริยธรรมทาง

สมอง” (Neuroethics) ระบวุ่าเริม่ต้นทีส่หรฐัอเมรกิา 

ซึ่งความรู้ด้านจริยธรรมทางสมอง ได้ถูกน�าไปใช้

เป็นนวัตกรรมใหม่กว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว คือใช้ใน

การศึกษาทางจิตวิทยาท่ีสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์

ด้านจิตใจ ที่เก่ียวข้องกับศีลธรรมจริยธรรมบุคคล

กับการท�างานของสมอง ซึง่นกัจติวิทยาสามารถยืนยัน

การท�างานที่ผิดปกติของสมองส่วนอะมิกดาลา 

(Amygdala) กับปฏิกิริยาอัตโนมัติท่ีเกิดขึ้นกับ

สมองส่วนนี้ เช่น การสแกนใบหน้าคนที่มีสีผิวขาว

และด�ากับการแสดงออกทางอารมณ์ในบุคคลท่ีมี

ความรู้สึกเหยียดสีผิว และผลการตรวจพบความ

สัมพันธ์ของพฤติกรรมจริยธรรมบุคคลกับการ

ท�างานของสมองน้ีมีความสอดคล้องกับผลการ

ทดสอบทางจติวิทยา (psychological test) ในระดบั

จิตไร้ส�านึก นอกจากการท�างานของสมองส่วน 

อะมิกดาลา ซ่ึงเป็นสมองส่วนที่อยู่ด้านบนใกล้กับ

สมองส่วนกลาง มีความสัมพันธ ์กับอารมณ์ 

ความรู้สึกในด้านศลีธรรมจรยิธรรมแล้ว จากการศกึษา

ทางคลนีกิยังพบว่าการรบัรูท้างจรยิธรรม การตดัสนิใจ 

และพฤตกิรรมความรุนแรง มคีวามสมัพันธ์กบัการ

ท�างานของสมองส่วนหน้า (Frontal lobe) ในส่วน 

Prefrontal cortex ด้วย (Brenda Patoine, 2006) 

ดังนั้นในการพัฒนาจริยธรรมในมนุษย์ ปัจจุบันจึง

มีการพัฒนาและฝึกการท�างานของสมองด้วย เช่น 

การฝึกสมองสองด้าน

 แนวคิดหลักการทางจริยศาสตร ์และ

จรยิธรรมท่ีต้องใช้พิจารณาในการพัฒนาจรยิธรรม

มนุษย์ ประกอบด้วย หลักคุณธรรม (Virtue) สากล 

หลักจริยธรรมในมนุษย์ (Bioethical principle) 

แนวคิดทฤษฏีทางจริยศาสตร์ (Ethical theory) 

หลักศีลธรรม (Moral) จารีตประเพณี (Tradition) 

และกฎหมาย (Laws) ระเบียบข้อบังคับ (Rules)  
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ที่เก่ียวข้อง เช่น ประมวลจริยธรรมของบุคลากร

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 หลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนา จัดเป็น 

“จรยิธรรมเชงิบวก” ด้านประโยชน์สขุ (Happiness) 

ทีถื่อเป็นจุดหมายส�าคัญท�าให้เกิดความส�าเรจ็และ

ความสุขในชีวิตมนุษย์ หาใช่ทรัพย์สิน ยศ และ

อ�านาจไม่ พระพุทธศาสนาถือว่า สงัคมเป็นสือ่กลาง

ท่ีจะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสอันเท่าเทียมกันในการ

พัฒนาตนเอง และการเข้าถึงประโยชน์สุขจะเป็นไปได้

มากที่สุด หลักจริยธรรมจึงถูกน�ามาใช้เพ่ือเอื้อต่อ

การไปถึงจดุหมายดงักล่าว หลกัค�าสอนในพุทธศาสนา

ยึดถือตามหลกัธรรมท่ีเป็นความจรงิ อนัไม่มข้ีอจ�ากัด

ในกาลหรอืห้วงเวลา กล่าวคอื หลกัคณุธรรมศีลธรรม

ในเรื่องความกรุณา ความเมตตา ความสามัคคี 

สังคหะ และปัญญา เพราะค�าสอนเหล่านี้มีมากว่า 

2,500 ปีแล้ว (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

2540: 7)

 การเป็นคนสมบูรณ์แบบ (Ideal person) 

หรือมนุษย์ที่สมบรูณ์จัดเป็นสมาชิกโลกท่ีมีคุณค่า

อย่างแท้จรงิ ถือเป็นคนเตม็คน จะสามารถน�าหมูช่น

และสังคมไปสู่สันติสุข ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ

ตามสปัปรุสิธรรม 7 (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 

2540: 15) ได้แก่ การรู้หลักและรู้จักเหตุ การรู ้

ความมุง่หมายและรูจ้กัผล การรูต้นและรูจ้กัตนเอง 

การรู้ประมาณ การรู้ชุมชน และการรู้บุคคล การรู้

และตระหนักในเรือ่งเหล่าน้ี จะท�าให้การท�างานร่วม

กับผูอ้ืน่ได้อย่างสนัติสขุและเกิดสมัฤทธิผลของงาน

ได้ในที่สุด 

 ตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม 

ในตัวบุคคล (Moral Development Theory) ของ

โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg, 1958) ซึ่งเป็น 

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน และได้รัยอิทธิพลมาจาก

แนวคิดของนักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์คือ  

เพียเจท์ (Jean Piaget, 1932) ซึง่ศกึษาการใช้เหตผุล

เชิงจริยธรรมโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเก่ียวกับ

ประเด็นจริยธรรม (Moral Dilemma) แล้วเสนอ 

ทางเลือกให้ตัดสินใจโดยผู ้ตอบต้องใช้เหตุผล 

เชิงจริยธรรมประกอบ และได้สรุปเป็นแนวคิด

ทฤษฎีการพัฒนาจรยิธรรมบคุคลว่า บคุคลในวัยต่างๆ

จะเกิดการพัฒนาจริยธรรมในด้านการใช้เหตุผล 

เชงิจริยธรรมไปสูร่ะดบัข้ันต่างๆได้ ซึง่ประกอบด้วย

สามระดับหลัก (และยังแบ่งเป็นระดับย่อยได้เป็น 

6 ระดบั) คอืระดบัก่อนกฎเกณฑ์ (Pre-Conventional 

level) ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level) 

และระดบัหลงักฎเกณฑ์ (Post-Conventional level) 

ซึ่งบุคคลควรมีการพัฒนาไปสู่ระดับท่ีสามอันเป็น

สูงสุด เพราะเป็นระดับท่ีสามารถเลือกตัดสินใจได้

ด้วยตนเอง จากการทดลองของโคล์เบิร์ก พบว่า

กลุม่ระดบัจรยิธรรมระดบันี ้จะใช้หลกัการด้านการ

เคารพสิทธิ (Right) และความเป็นธรรม (Justice) 

เป็นหลักส�าคัญในการตัดสินใจเพ่ือเลือกทางเลือก

ในการกระท�า ดงัน้ันบคุคลในระดบัพัฒนาการหลงั

กฎเกณฑ์น้ี จึงมีความเคารพต่อตนเอง สามารถ

รักษาค�ามั่นสัญญาหรือค�าปฏิญาณได้ อาทิ การมี

พิธีปฏิญาณตนของบัณฑิตในวิชาชีพต่างๆในพิธี

ประสาทปริญญาบัตรก่อนที่จะออกไปสู่สังคม เพื่อ

ให้บณัฑิตมคีวามมุง่มัน่ปฏบิตัวิิชาชพีให้ได้มาตรฐาน

และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การปฏิญาณหรืออาชีว

ปฎิญาณนี้มีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ที่ฮิปโเครติส

เป็นผู ้ริเริ่มในวิชาชีพแพทย์ก่อน ซึ่งเรียกกันว่า 

“Hippocrates’ s Oath” และบุคคลที่มีการพัฒนา

ระดับจริยธรรมในขั้นหลังกฎเกณฑ์นี้ ยังสามารถ

เข้าใจและใช้หลักอุดมคติสาก(Conscience 

Orientation) ในการตัดสินใจและใช้เหตุผลเชิง

จริยธรรมต่อประเด็นจริยธรรม (Ethical Dilemma) 

ที่ซับซ้อนได้ อาทิ ประเด็นการรักษาความลับของ
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ฐานข้อมลูลกูค้า ประเดน็การบอกความจรงิต่อผูป่้วย

และญาติ ประเด็นการให้ความเป็นธรรมในการรับ

บรกิารแก่ผูร้บับรกิาร เป็นต้น เหล่านีม้คีวามเก่ียวข้อง

กับการพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(Professional Code of Ethic) ส่วนจริยธรรม 

ในระดบัผูบ้รหิาร องค์กรหรอืหน่วยงานท่ีส�าคญัคอื 

การยึดหลกัธรรมาภิบาล (Good governance) และ

ในหลายวิชาชพีเริม่มกีารค�านึงถึงประเด็นจรยิธรรม

ในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 

ท�าให้เกิดองค์ความรูด้้านน้ีขึน้ อาทิ เศรษฐจรยิธรรม 

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมในงานพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ งาน/กิจกรรมด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม/ Corporate Social Responsibility/ CSR 

เป็นต้น

 แนวคดิหลกัการทีส่ามารถน�ามาพจิารณา

ใช้ในการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพได้ ยังมีอีกหลาย

แนวคดิทฤษฎ ีอาทิ ทฤษฎต้ีนไม้จรยิธรรมทีพั่ฒนา

โดยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน

แนวคิดทฤษฎีทางจริยศาสตร์ต่างๆ ตัวอย่างที่ 

ผูเ้ขียนน�าไปประยุกต์ใช้ ในการจดัการเรยีนการสอน

รายวิชาจรยิธรรมวชิาชพีสาธารณสขุ กลุม่นกัศึกษา

ชัน้ปีทีส่ี ่มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีคอืการพัฒนา

ทกัษะการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม โดยการต้ังสถานการณ์

ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นจริยธรรมวิชาชีพ (Moral 

dilemmas) ที่พบบ่อยๆในวิชาชีพ คือ การรักษา

ความลับของผู้ป่วย (Confidentiality) การบอก

ความจริงแก่ผู้ป่วยและญาติ (Veracity) และการ

ปกปิดบิดข้อมูล (Conceal information) เป็นต้น  

ผูเ้รยีนจะต้องฝึกใช้ข้ันตอนการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม

ในการวิเคราะห์ประเด็นตามโจทย์ท่ีก�าหนดให้  

เพ่ือก�าหนดทางเลอืกต่างๆในการตัดสนิใจ อาทิ การ

ตัดสินใจว่าจะปกปิดข้อมูลของผู ้ป่วยสูงอายุที่ 

ผลตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตามที่ญาติ

ร้องขอหรือไม่ ในการก�าหนดทางเลือกโดยยึดหลัก

การด้านจริยธรรมสากลในการให้บริการสุขภาพ คอื

หลักการด้านการเคารพสิทธิผู้รบับรกิาร (Autonomy) 

หลกัการด้านหลกีเลีย่งอันตรายหรอืผลเสยีท่ีจะเกิดข้ึน 

(Non-maleficience) หลักการด้านประโยชน์สูงสุด 

(Beneficience) และหลักการด้านความยุติธรรม/ 

ความเสมอภาค (Justice) และจากตัวเลือกในการ

ตัดสินใจที่ก�าหนดขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตดัสินใจไม่บอกผู้ป่วยว่าตรวจพบโรคร้าย นกัศกึษา

จะต้องหัดวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจเลือกทางเลือกนี ้

เป็นการใช้เหตุผลใดเป็นเกณฑ์ตามแนวคิดทฤษฎี

ทางจริยศาสตร์ เช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ตดัสนิใจไม่แจ้งแก่ผูป่้วยหากผูป่้วยถามถึงผลตรวจ 

โดยให้เหตุผลเพราะไม่ต้องการให้ผู้ป่วยและญาติ

กังวล ว่าหากผู้ป่วยทราบและยังรับไม่ได้ อาจมี

อาการซมึเศร้าและทรดุหนกัได้ แต่ถ้าผูป่้วยยังไม่ทราบ 

ก็จะเกิดประโยชน์สขุแก่คนหมูม่าก คอื ความสบายใจ

หรือลดกังวลทั้งผู้ป่วยและญาติ หรือใช้หลักมหสุข 

หรือประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ตามแนวคิด

ทฤษฎทีางจริยศาสตร์ของมลิล์ (John Stuart Mills, 

1806-1873) และยึดหลักการหลีกเลี่ยงอันตรายที่

จะเกิดกับผู้ป่วย (Non-maleficience) คือเกรงว่า

หากผู้ป่วยทราบแล้วรับไม่ได้ อาจมีอาการทรุดลง 

แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการกระท�าที่ละเมิดสิทธิ

ผู้ป่วยในการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการเจ็บป่วยของ

ตนเองตามหลกัการด้านการเคารพสทิธิผูร้บับรกิาร 

(Autonomy) เป็นต้น

สรุป

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ในด ้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความส�าคัญ

และจ�าเป็นต่อการพัฒนาสังคมโลกในยุคดิจิตัลที่

เกิดการสื่อสารไร้พรมแดนให้เป็นสังคมสันติสุข 
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และสามารถรองรับนโยบายประเทศคือไทยแลนด์ 

4.0 ท่ีเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา

ประเทศ และไทยแลนด์ 5.0 ที่เน้นการปฏิวัติ

จติส�านกึ และสมัพันธภาพแนวใหม่ เพ่ือน�าสูส่งัคม

สันตสิขุอย่างย่ังยืนคอื “สงัคม 5.0. ซึง่ทัง้สองรปูแบบ/

โมเดล เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีปัญญา

และทกัษะในการลดและจดัการกับปัญหา วกิฤตการณ์ 

และภาวะเสีย่งต่างๆ ให้เกิดประสทิธิผล ท�าให้มนุษย์

สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสภาพการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง 

และน�าไปสู่สังคมสันติสุขที่ยั่งยืนได้ในที่สุด

 ส่วนการพัฒนาจรยิธรรมในมนุษย์ โดยเฉพาะ

การพัฒนาจริยธรรมในการท�างานหรือจริยธรรม

วิชาชีพ ต้องใช้แนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวข้องมา

พิจารณาให้ครบด้าน อาทิ หลกัศลีธรรม หลกักฎหมาย 

แนวคดิทฤษฎีทางจรยิศาสตร์จรยิธรรม การพัฒนา

สมองในส่วนที่เก่ียวข้อง ส่วนทักษะส�าคัญท่ีควร

พัฒนาคือทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมด้วย

ตนเอง และการให้เหตผุลเชงิจรยิธรรม ซึง่ควรพัฒนา

ในบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพ 

บุคลากรองค์กรต่างๆ เป็นต้น เพราะจะท�าให้เกิด

ทนุมนุษย์ท่ีมคีณุค่าและศักยภาพท่ีสามารถรองรับ

เป้าหมาย “สังคม 5.0” ได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอรูปแบบและโครงสร้างการปกครองเปรียบเทียบระหว่างไทย

กับเมียนมาร์ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกนั

เป็นอย่างมากในรูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้ังในระดับชาติและในระดับท้องถ่ิน ดังน้ันบทความนี้

จึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการปกครองที่อยู่บนพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของทั้ง 2 ประเทศ 

คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ฉบับปี พ.ศ.2551 ผลการศึกษาพบว่า การปกครองของไทยกับเมียนมาร์เป็นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาแต่มีความเป็นเผด็จการที่ซ่อนอยู่ในเน้ือหาของรัฐธรรมนูญคล้ายๆ กัน เช่น 

รัฐธรรมนูญไทย 2560 ใน 5 ปีแรก สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาทั้งหมด และรัฐธรรมนูญเมียนมาร์ 

ก�าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 168 คน และอีก 56 คน เป็นทหารคือผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เป็นผูแ้ต่งตัง้ ซึง่จะเหน็ว่ารฐัธรรมนญูของท้ัง 2 ประเทศน้ันมลีกัษณะของการศนูย์รวมของอ�านาจอยู่กับกลุม่

คนบางกลุม่เท่านัน้  ด้านความแตกต่างของโครงสร้างการปกครอง คอื เมยีนมาร์ไม่มกีารกระจายอ�านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเหมือนไทย เนื่องจากเมียนมาร์มีชาติพันธุ์ท่ีหลายหลาย ซึ่งบางเผ่าพันธุ์ไม่ได้

ยอมรับการปกครองของพม่า ดังนั้นหากให้รัฐต่าง ๆ ปกครองตนเองตามหลักของการปกครองท้องถ่ิน  

ที่มีอิสระในการปกครองตนเองมาก อาจจะท�าให้เกิดการแยกประเทศของรัฐของชนส่วนน้อยได้

ค�าส�าคัญ : การเมืองเปรียบเทียบ รูปแบบและโครงสร้างทางการเมือง ไทย-เมียนมาร์
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ABSTRACT

 This article has the purpose to present the governing pattern and structure in comparison 

between Thailand and Myanmar as the two countries govern themselves similarly by the democracy 

system but they are significantly different in term of the governing pattern and structure both in 

national level and local level. Therefore, this article is a comparison study of the governments 

based on the present constitutions of both countries that are the constitution of Thailand, 2017 

and the constitution of the republic of Myanmar, 2008. The result of the study found that the 

administration of Thailand and Myanmar are democratic by the system of parliament but still there 

is authoritarianism hidden in the details of the constitution in a comparable way. For an example, 

the constitution of Thailand, 2017, in the first 5 years, all senators come from nomination and the 

constitution of Myanmar in year 2008 states that the 168 senators come from election and the rest 

of 56 senators are soldiers by the appointment of the supreme commander. This can show that 

the constitutions of both countries have the characteristic that centralizes the power only in some 

group of people. For the difference of the governmental structure, Myanmar does not have the 

distribution of power to local governmental organization as in Thailand because Myanmar has 

many ethnic groups by which some of them do not accept Myanmar administration. Therefore, if 

each state is permitted to be governeditself by the principle of local governing that gives a lot of 

freedom in self-administration, this can cause division in the country by the states of ethnic 

minorities. 

Keywords: Comparative politics, political structure and model, Thailand-Myanmar

บทน�า

 ระบอบการปกครองในโลกมี 2 ระบอบคือ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย และระบอบ

เผดจ็การ โดยทัง้ 2 ระบอบนีจ้ะมคีวามแตกต่างกัน

อย่างชัดเจน กล่าวคือ ระบอบประชาธิปไตย

เป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจ 

หรอือ�านาจสงูสดุในการปกครองเป็นของประชาชน 

ด้านระบอบเผด็จการ เป็นระบบการปกครองที่ตรง

ข้ามกับระบอบประชาธิปไตย คือ ผู้ปกครองจะมี

อ�านาจสงูสดุในการปกครอง โดยไม่สนใจสทิธิและ

เสรภีาพของประชาชน ดงัน้ันการได้มาของการเป็น

ผู้น�าในระบอบเผด็จการมักจะเกิดจากการปฏิวัติ

หรือรัฐประหาร ความแตกต่างระหว่างระบอบ

ประชาธิปไตยกับระบอบเผดจ็การอาจจะสะท้อนถึง

ความทันสมยั (Modernization) ของประเทศนัน้ด้วย 

โดย Huntington (1993) เชื่อว่าประเทศที่ปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยจะมีความทันสมัยกว่า

ประเทศที่ปกครองในระบอบเผด็จการ แต่แนวคิด

ของ Huntington (1993) ก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไป

เพราะป ัจจุบันประเทศที่ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยบางประเทศไม่ได้มีความทันสมัย

มากกว่าประเทศทีป่กครองในระบอบเผดจ็การ และ
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อาจให้เสรีภาพแก่ประชาชนในบางด้าน เช่น ด้าน

การเมือง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจน้อยกว่า

ประเทศท่ีปกครองในระบอบเผดจ็การ เช่นตวัอย่าง

ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ที่มี

การปกครองในระบอบต่าง ๆ ที่หลากหลายและ

แตกต่างกันหลายรูปแบบ และมีความทันสมัยท่ี

แตกต่างกันท้ังทีม่ปีกครองประเทศในระบอบเหมอืนกนั

 ประเทศในกลุ ่มประเทศอาเซียนที่มี 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมี 7 ประเทศ 

คือ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์  มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ 

พม่า และกัมพูชา ปกครองในระบอบเผด็จการ

คอมมิวนิสต์ มี 2 ประเทศ คือ เวียดนาม และลาว 

และปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

(เผด็จการ) มี 1 ประเทศ คือ บรูไน กลุ่มประเทศ

อาเซียนที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แม้ว่าท้ัง 7 ประเทศจะมีความเหมือนในระบอบ  

แต่ก็มีความแตกต่างในรูปแบบและโครงสร้างของ

การปกครอง แต่ความเหมือนบนความแตกต่างนี้

ยังไม่ปรากฏถึงการศกึษาเปรยีบเทยีบให้เหน็ความ

แตกต่าง ดังกล่าว ทั้งที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 

ประเทศได้ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อปลายปี 

พ.ศ.2558 ในบทความนี้จึงขอน�าเสนอการศึกษา

เปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้างการปกครอง

ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมี

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน 

และมกีารเปลีย่นแปลงทางการเมืองมาไม่นานเหมอืนกัน 

โดยประเทศไทยมีการท�ารัฐประหารในปี พ.ศ.

2557 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 

16:30 น. โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

อันมีพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นหวัหน้าคณะ 

และมีการประชามติผ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  

พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

และจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  

พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดทีี ่6 เมษายน พ.ศ. 2560 

นี้ ส่วนประเทศเมียนมาร์มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 

วันอาทติย์ท่ี 8 พฤศจกิายน 2558 ภายใต้รฐัธรรมนญู

ปี พ.ศ.2551 ซึง่เชือ่ว่าเป็นการเลอืกตัง้ท่ีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตยมากที่สุดหลังจากมีรัฐบาลทหาร

ปกครองมายาวนาน ซึง่เหตุการณ์ของท้ัง 2 ประเทศ

ดังกล่าว ส่งผลต่อการเปลี่ยนทางการเมืองท้ัง  

2 ประเทศเป็นอย่างมาก ดังน้ันบทความนี้จึงเป็น 

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้างการ

ปกครองระหว่างไทยกับเมยีนมาร์บนพ้ืนฐานข้อมลู

ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่

สนใจการเมืองการปกครองของประเทศเพ่ือนบ้าน

ต่อไป

เนื้อหา 

 ปลายปี พ.ศ. 2558 ภูมภิาคเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต้ได้เข ้าสู ่ความเป็นประชาคมอาเซียน  

แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ิน 

ในประเทศสมาชกิด้วยกันยังมอียู่น้อยมาก โดยเฉพาะ

สมาชกิท่ีมพีรมแดนตดิกับประเทศไทย เช่น ประเทศ

เมยีนมาร์ แต่ด้วยความแตกต่างท้ังทางด้านรปูแบบ

และโครงสร้างการปกครอง วัฒนธรรมทางการเมอืง 

และระดับของการกระจายอ�านาจ ท�าให้รปูแบบการ

ปกครองของเมียนมาร์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างย่ิง 

ดังน้ันบทความนี้  จึงขอน�าเสนอรูปแบบและ

โครงสร้างการปกครองท้องถ่ินเปรยีบเทียบระหว่าง

ไทยกับเมียนมาร์ เพ่ือให้มีองค์ความรู ้เก่ียวกับ

การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยผู้เขียนขอน�าเสนอดังต่อไปนี้

 1.  รูปแบบและโครงสร้างการปกครอง

ของประเทศไทย

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2560 ก�าหนดให้ประเทศไทยมีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข โดยพระมหากษัตริย ์มิได้ทรง 

ใช้อ�านาจในการปกครองประเทศ อ�านาจอธิปไตย

เป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ ผู้ทรง 

เป็นประมุขทรงใช้อ�านาจอธิปไตยทางรัฐสภา  

คณะรัฐมนตรี  และศาลตามบทบัญญัติแห ่ง

รฐัธรรมนญูนี ้คอื พระองค์ทรงใช้อ�านาจนติิบญัญัติ

เพ่ือออกกฎหมายบังคับใช้แก่ประชาชนผ่านทาง

รัฐสภาและทรงใช้อ�านาจบริหารในการปกครอง

ประเทศผ่านทางคณะรฐัมนตร ีโดยมนีายกรฐัมนตรี

เป็นหัวหน้าคณะ รวมท้ังทรงใช้อ�านาจตุลาการ 

อันเป็นอ�านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ 

ผ่านทางศาล 

 อ�านาจอธิปไตยสามารถแบ่งออกเป็น

อ�านาจย่อย 3 อ�านาจ ดังนี้

 1.  อ�านาจนิติบัญญัติ เป็นอ�านาจหน้าท่ี

ของรัฐสภา มีอ�านาจหน้าท่ีในการออกกฎหมาย 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการบริหาร

ประเทศ เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีควบคุม

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามท่ีได้

แถลงไว้ต่อรฐัสภา รวมทัง้ตรวจสอบตดิตามผลการ

ปฏิบัติงานของรัฐบาล และให้ความเห็นชอบใน

กิจกรรมส�าคัญของประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ

ก�าหนด 

  2.  อ� านาจบริหาร  ใช ้ผ ่ านทางคณะ

รฐัมนตร ีซึง่เป็นคณะบคุคลทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการ

บริหารประเทศ อ�านาจหน้าที่ คือ ก�าหนดนโยบาย

ในการบริหารราชการแผ่นดิน รักษากฎหมายและ

ความสงบเรยีบร้อย เพ่ือให้ประชาชนด�าเนินชวิีตได้

อย่างปกติสุข ควบคุมข้าราชการประจ�าให้น�า

นโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ประสานงานกับ

กระทรวงต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทาง

เดียวกันออกมติต่าง ๆ เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม

ต่าง ๆ ถือปฏิบัติ  

 3.  อ�านาจตลุาการ เป็นอ�านาจของศาลทุก

ประเภท ทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการพิจารณาพิพากษา

คดีความต่าง ๆ เพ่ืออ�านวยความยุติธรรมแก่

ประชาชนในชาต ิเช่น ศาลปกครอง ศาลอาญา เป็นต้น
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 การแบ่งอ�านาจการปกครองและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย ดังภาพที่ 1
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พิจารณาพิพากษาคดีความต่าง ๆ เพ่ือ
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในชาติ 

เชน่ ศาลปกครอง ศาลอาญา เป็นต้น 

 

การแบง่อ านาจการปกครองและการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิของไทย ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 การแบง่อ านาจการปกครองและการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิของไทย 
ท่ีมา: วชัรินทร์  อิทพรหม (2559) 

 
การบริหารราชการแผ่นดินไทย

และการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ของไทยแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

1. การบริหารราชการส่วนกลาง  
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

ก า ห น ด ใ ห้ มี ส่ ว น ร า ช ก า ร  ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะ
เทียบเทา่กระทรวง กรม  

2. ก า รบ ริห า ร รา ช ก า รส่ ว น
ภูมิภาค การจดัระเบียบบริหารราชการส่วน

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

เทศบาล
ต าบล 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
นคร 

รูปแบบ
พิเศษ 

รูปแบบ
ทัว่ไป 

กทม. พทัยา อบต. เทศบาล อบจ. 

การบริหารราชการ
ส่วนกลาง 

การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค 

การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

จงัหวดั 

อ าเภอ 

กระทรวง ทบวง กรม 

ภาพที่ 1 การแบ่งอ�านาจการปกครองและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย

ที่มา: วัชรินทร์ อิทพรหม (2559)
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 การบรหิารราชการแผ่นดินไทยและการจดั

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิของไทยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ดังนี้

 1.  การบริหารราชการส่วนกลาง การจัด

ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ก�าหนดให้ม ี

ส่วนราชการ ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ

ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม 

 2.  การบรหิารราชการส่วนภูมภิาค การจดั

ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน คือ 

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน

 3.  การบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ การจดั

ระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีอยู่ 

2 ระบบ คือ 1) ระบบทั่วไปที่ใช้แก่ท้องถ่ินทั่วไป  

ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต�าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และ 2) ระบบพิเศษท่ีใช้เฉพาะท้องถ่ินบางแห่งมอียู่ 

2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

 โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร

ปกครองท้องถ่ิน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องม ี

สภาท้องถ่ิน หรอื ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชกิสภาท้องถ่ิน

ต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถ่ินให้มาจาการเลือกตั้ง โดยตรงของ

ประชาชน หรอืมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน

 2.  รูปแบบและโครงสร้างการปกครอง

ของประเทศเมียนมาร์

   รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ฉบับปี พ.ศ.2551 ก�าหนดให้ประเทศเมีย

นมาร์มรีปูแบบการปกครองแบบสาธารณรฐั โดยมี

รฐัสภาซึง่ประกอบด้วย 2 สภา คือ 1) สภาระดับชาติ

หรือสภาสหภาพ(Pyidaungsu Hluttaw) ประกอบ 

2 สภา คือ สภาประชาชน (Pyithu Hluttaw) กับ 

สภาชาติพันธ์ (Amyotha Hluttaw)  และ 2) สภา

ท้องถิน่ ม ี2 ชือ่ตามเขตหรอืรฐั คอืสภาภาค (Region 

Hluttaw) หรือ สภารัฐ (State Hlutaw)  ซ่ึงสมาชิก 

ทัง้ 3 สภามาจากการเลอืกตัง้โดยประชาชนท้ังทางตรง

และทางอ้อม และอีกส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง

โดยทหาร โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและ

หวัหน้ารฐับาล (ไม่มนีายกรฐัมนตร)ี (ผณิตา ไชยศร, 

2556)

 ระบบการเมืองของเมียนมาร์เป็นรูปแบบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเช่นเดยีวกับประเทศไทย 

ศนูย์กลางอ�านาจการปกครองของประเทศเมยีนมาร์

อยู่ที่รัฐบาลกลาง เป็นตัวแทนของประเทศในการ

ด�าเนนิความสมัพันธ์กันประเทศอืน่ และมหีน้าทีด่แูล

เรื่องส�าคัญๆ เช่น การคลังการป้องกันประเทศ 

ความมัน่คง เป็นต้น ขณะท่ีสภาท้องถ่ินจะท�าหน้าที่

นิติบัญญัติ รับนโยบายจากส่วนกลาง และรับเรื่อง

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 โครงสร้างการเมืองการปกครองของ

เมียนมาร์

 โครงสร้างการเมอืงการปกครองของเมยีนมาร์

แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 

 1.  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารประกอบด้วย

หวัหน้ารฐับาล คือ ประธานาธิบด ีเป็นผูเ้ลอืกสมาชกิ

สภาผู ้แทนราษฎรหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประธานาธิบดีเป็น

ผู้น�าสูงสุด มาจากการลงคะแนนเสียงของสมาชิก

สภาระดับชาติหรือสภาสหภาพ (Pyidaungsu 

Hluttaw)ด�ารงต�าแหน่งสมัยละ 5 ปี และไม่เกิน  

2 สมัย

  2.  ฝ่ายนติบิญัญัต ิแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ  

สภาระดับชาติหรือสภาสหภาพ กับ สภาท้องถ่ิน 

โดยสมาชิกสภาท้ัง 2 ระดับ มาจากการเลือกต้ัง 

โดยประชาชน ร้อยละ 75 (ท้ังทางตรงและทางอ้อม) 

และมีสมาชิกสภาที่มาจากแต่งตั้งจากทหาร 

ประจ�าการ ร้อยละ 75
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   2.1 สภาระดับชาติหรือสภาสหภาพ

(Pyidaungsu Hluttaw) ประกอบด้วย สภาประชาชน 

(Pyithu Hluttaw) กับ สภาชาติพันธ์ (Amyotha 

Hluttaw)  

    สภาประชาชน มสีมาชกิสภาไม่เกิน 

 440 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในแต่ละอ�าเภอๆ ละ 

1 ที่นั่ง ไม่เกิน 330 อ�าเภอ และอีกไม่เกิน 110 ที่นั่ง 

เป็นทหารที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่งตั้ง

    สภาชาติพันธ ์  มีสมาชิกสภา 

ไม่เกิน 224 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งของแต่ละเขต

หรอืรฐั 14 แห่ง ๆ  12 ทีน่ั่ง รวมสมาชกิสภาจากพ้ืนที่

ปกครองตนเองด้วยพ้ืนที่ละ1 ที่นั่งด้วย รวมกัน 

ไม่เกิน 168 ที่นั่ง และอีกไม่เกิน 56 ที่นั่ง เป็นทหาร

ที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่งตั้ง

  2.2  สภาท้องถิ่น มี 2 ชื่อตามเขตหรือ

รัฐ คือสภาภาค (Region Hluttaw) หรือ สภารัฐ

(State Hlutaw) มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมกัน จาก 

เขตหรอืรฐั 14 แห่ง จ�านวน 885 ท่ีนัง่ มสีมาชกิสภา

มาจากการเลือกตั้งในแต่ละอ�าเภอๆละ 2 ท่ีนั่ง  

โดยสมาชกิสภาท้องถ่ินแต่ละเขตหรอืรฐั  มจี�านวน

แตกต่างกันไป ตามจ�านวนอ�าเภอของเขตหรือรัฐ 

ถ้าในเขตหรอืรฐัน้ันมชีนกลุม่น้อยเผ่าอืน่ทีจ่�านวนถึง 

ร้อยละ 0.1 ของประชากรท่ัวประเทศ ก็จะได้เพ่ิมอีก 

1 ที่น่ัง ปัจจุบัน (ค.ศ.2017) สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

มีจ�านวน 665 ทีน่ัง่ ส่วนอกี 220 ทีน่ั่ง เป็นทหารคือ

ผูบ้ญัชาการ ทหารสูงสุดแต่งตั้ง 

 3.  ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วย ศาลฎีกา  

ศาลสูงประจ�ารัฐหรือเขตและศาลล�าดับรอง 

ในทุกระดับ โดยประธานาธิบดี เป็นผู ้แต่งต้ัง 

ผูพิ้พากษาศาลฎีกา โดยความเหน็ชอบของรฐัสภา

 การแบ่งอ�านาจการปกครองและการจัด

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 การแบ่งอ�านาจการปกครองและการจัด

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี

 1.  การปกครองส่วนกลางประกอบด้วย 

กระทรวง 36 กระทรวง กรม และกองต่างๆ

 2.  การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งหน่วย

การปกครอง (ตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่) หมู ่บ ้าน

(Village) ชมุชนเมอืง (Ward) ต�าบล (Village-Tract, 

Town) อ�าเภอ (Township) จังหวัด (District) เขต/รัฐ 

(Region/State) ประกอบด้วย 7 รฐั (States) คอื รฐัชนิ 

รัฐกะฉิน่ รัฐกะเหร่ียง รัฐกะยา รัฐมอญ รัฐยะไข่ และ

รัฐฉานหรือไทใหญ่กับ 7 เขต (Regions) คือ อิรวดี 

พะโค มาเกว มัณฑะเลย์ สะกาย ตะนาวศรี และ

ย่างกุ้ง และ 1 พ้ืนที่ดินแดนแห่งสหภาพ (Union 

Territories) คือ เนปยีดอ

 การแบ่งอ�านาจการปกครองและการจัด

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของเมียนมาร ์

ในปัจจุบัน ดังภาพที่ 2
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 3.  เปรยีบเทยีบรูปแบบและโครงสร้าง

ระหว่างไทยกับเมียนมาร์

   3.1 เปรยีบเทียบรปูแบบแลโครงสร้าง

ระหว่างไทยกับเมียนมาร์

    การเปรียบเทียบรูปแบบและ

โครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์ในภาพรวม 

เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง ระบบ

การเมือง โครงสร้างการเมืองการปกครอง หัวหน้า

รัฐบาล (ฝ่ายบริหาร) องค์ประกอบฝ่ายนิติบัญญัติ 

การแบ่งอ�านาจการปกครอง โครงสร้างการปกครอง

ส่วนกลาง และโครงสร้างการปกครองส่วนภูมิภาค 
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ภาพท่ี 2 การแบง่อ านาจการปกครองและการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิของเมียนมาร์ 
 

3 . เป รียบ เที ยบ รูป แบบ และ
โครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์ 

3.1 เป รียบเทียบ รูปแบบและ
โครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์ 

การเป รียบเทียบ รูปแบบและ
โครงสร้างระหว ่าง ไทยก ับ เมียนมาร์ใน
ภาพรวม เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบการ
ปกครอง ระบบการเมือง โครงสร้างการเมือง
การปกครอง หัวหน้ารัฐบาล (ฝ่ายบริหาร) 

องค์ประกอบฝ่ายนิตบิญัญตัิ การแบง่อ านาจ
การปกค รอง  โค รงส ร้า งการปกค รอ ง
ส่วนกลาง และโครงสร้างการปกครองส่วน
ภมูิภาค  

รูปแบบการปกครองเปรียบเทียบ
ระหว่างไทยกบัเมียนมาร์ พบว่า มีรูปแบบรัฐ
เด่ียว เหมือนกัน แต่ประเทศเมียนมาร์แบ่ง
เขตการปกครองเป็น 14 เขต/รัฐ คล้ายการ
แบง่แบบสหพนัธรัฐ แตท่ัง้ 14  เขต/รัฐ นัน้ไม่

รัฐบาลกลาง (Central government) 

ต าบลใน
เมือง  

(Town) 

ต าบลในชนบท  
(Village-Tract) 

ต าบลใน
เมือง  

(Town) 

ต าบลในชนบท  
(Village-Tract) 

ต าบลในเมือง  
(Town) 

ต าบลในชนบท  
(Village-Tract) 

หมูบ้่าน 
(Village)  

ชมุชนเมือง 
(Ward) 

ชมุชนเมือง 
(Ward) 

ชมุชนเมือง 
(Ward) 

หมูบ้่าน 
(Village) 

หมูบ้่าน 
(Village) 

เขตการปกครอง 
(Regions) 

 

จงัหวดั 
(District) 

อ าเภอ 
(Township) 

รัฐ  
(States) 

จงัหวดั 
(District) 

 

อ าเภอ 
(Township) 

ดินแดนแหง่สหภาพ
(Union Territories) 

จงัหวดั 
(District) 

) 
 อ าเภอ 

(Township) 

    รูปแบบการปกครองเปรียบเทียบ

ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ พบว่า มีรูปแบบรัฐเดี่ยว 

เหมอืนกัน แต่ประเทศเมยีนมาร์แบ่งเขตการปกครอง

เป็น 14 เขต/รัฐ คล้ายการแบ่งแบบสหพันธรัฐ  

แต่ท้ัง 14 เขต/รัฐ น้ันไม่มีอ�านาจในการปกครอง

ตนเองเหมือนกับสหพันธรัฐ  มี เ พียงอ�านาจ

นิติบัญญัติที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น

    ระบบการเมอืงเปรยีบเทยีบระหว่าง

ไทยกับเมยีนมาร์เหมอืนกันคอืใช้ระบอบประชาธิปไตย

ในระบบรัฐสภา โดยโครงสร ้างการเมืองการ

ปกครองแบ่งเป็น 3 ฝ่ายเหมือนกัน ประกอบด้วย 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ 
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    ข้อแตกต่างกันของระบบการเมอืง

คือไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมี

นายกรฐัมนตรเีป็นหัวหน้าฝ่ายบรหิาร ส่วนเมยีนมาร์

มปีระธานาธิบดเีป็นประมขุและหวัหน้าฝ่ายบรหิาร

    องค ์ประกอบฝ่ายนิติบัญญัติ

เปรียบเทียบระหว่างไทยกับเมียนมาร์ พบว่า  

มีสมาชิกสภา 2 กลุ่มเหมือนกัน คือ สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กับ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  

จะแตกต่างกันทีจ่�านวนสมาชกิ ท่ีมา และระยะเวลา

ด�ารงต�าแหน่งของสามาชิก ดังนี้

    1. สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

(ส.ส.) ของไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  

มจี�านวน 500 คนมาจากการเลอืกต้ังของประชาชน

มรีะยะเวลาด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี ส่วนสมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรของเมียนมาร์ มีจ�านวน 440 คน 

มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีระยะเวลา 

ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 5 ปี

    2. สมาชกิวุฒสิภา (ส.ว.) ของไทย

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  

ในระยะแรกมีจ�านวน 250 คน จากการสรรหา

ทั้งหมดระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี และในระยะ

ที่ 2 จ�านวน 200 คน จากการให้ผู ้สมัคร ส.ว.  

ทกุกลุม่อาชพีเลอืกกันเอง ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง 

5 ปี ส่วนสมาชิกวุฒิสภาของเมียนมาร์ มีจ�านวน 

224 คน โดยมาจากการเลือกตั้งของแต่ละเขต 

หรอืรฐั 14 แห่งๆ 12 ทีน่ัง่ รวมสมาชกิสภาจากพ้ืนท่ี

ปกครองตนเองด้วยพ้ืนท่ีละ 1 ท่ีนั่งด้วย รวมกัน 

ไม่เกิน168 ที่นั่ง  และอีกไม่เกิน 56 ที่นั่ง เป็นทหาร

ทีผู่บ้ญัชาการทหารสงูสดุแต่งตัง้ มรีะยะเวลาด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 5 ปี

    ข้อแตกต่างกันของสมาชกิวุฒสิภา 

(ส.ว.) คือ เมียนมาร์มีสภาท้องถ่ินที่ท�าหน้าที่

นติบิญัญัตใินระดบั เขตหรอืรฐั มสีมาชกิสภาท้องถิน่

จ�านวน 885 คน จากเขตหรอืรัฐ 14 แห่ง มาจากการ

เลือกตั้งในแต่ละอ�าเภอจ�านวน 665 คน ส่วนอีก 

220 คน เป็นทหารท่ีผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุแต่งตัง้ 

    การแบ ่งอ�านาจการปกครอง

เปรียบเทียบระหว่างไทยกับเมียนมาร์มีความ 

แตกต่างกัน คือ ประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส ่วนกลาง ส ่วนภูมิภาค และส ่วนท ้อง ถ่ิน  

ส่วนเมียนมาร์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง กับ 

ส่วนภูมิภาค 

    โครงสร้างการปกครองส่วนภูมภิาค 

มีความคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันในระดับ

สูงสุดของส่วนภูมิภาค กล่าวคือโครงสร้างการ

ปกครองส ่วนภูมิภาคของไทยกับเมียนมาร  ์

มีหมู ่บ้านเป็นหน่วยย่อยของการปกครองส่วน

ภูมภิาคท่ีเล็กทีส่ดุเหมือนกัน มตี�าบล อ�าเภอ จงัหวัด

เป็นหน่วยย่อยท่ีใหญ่ถัดข้ึนมา แต่ในเมียนมาร์ 

มีเขต/รัฐ ที่รวมกันหลายๆ จังหวัดเป็นหน่วยใหญ่

สุดของการปกครองส่วนภูมิภาค

    การเปรียบเทียบรูปแบบและ

โครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ดังตาราง 

ที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้างระหว่างไทยกับเมียนมาร์

รูปแบบและโครงสร้าง ไทย เมียนมาร์

1.  รปูแบบการปกครอง                        รัฐเดี่ยว รัฐเดี่ยว

2.  ระบบการเมือง ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

3  โครงสร้างการ 
ปกครอง

3 ฝ่าย (บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ) 3 ฝ่าย(บริหาร นติบิญัญัต ิตลุาการ)

4.  ประมุข พระมหากษัตริย์ ประธานาธิบดี

5.  หัวหน้ารัฐบาล
    (ฝ่ายบริหาร) 

นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี

6.  องค์ประกอบ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ

1. สภาผู้แทนราษฎร จ�านวน 500 คน 
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
มีระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งคราว
ละ 4 ปี

2.  วุฒิสภา แบ่งเป็น 2 ระยะ 
   2.1  จ�านวน 250 คน จากการสรรหา

ท้ังหมด วาระด�ารงต�าแหน่ง 5 ป ี
   2.2 จ�านวน 200 คน จากการให้

ผู้สมัคร ส.ว. ทุกกลุ่มอาชีพ
เลือกกันเอง  ระยะเวลาด�ารง
ต�าแหน่ง 5 ปี

1. สภาผู้แทนราษฎร จ�านวน 440 
คน มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนมีระยะเวลาด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 5 ปี

2.  จ�านวน 224 คน มาจากการ
เลือกต้ัง 168 คน  และอีก 56 
คน เป็นทหารที่ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดแต่งตั้ง วาระด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 5 ปี

7.  สภานิติบัญญัติ
ระดับภูมิภาค

ไม่มี สมาชิกจ�านวน 885  คน มาจาก
การเลอืกตัง้ในแต่ละอ�าเภอจ�านวน 
665 คน อีก 220 คน เป็นทหารที่ผู้
บัญชาการทหารสูงสุดแต่งตั้ง 

8.  การแบ่งอำานาจการ
ปกครอง

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

9.  โครงสร้างการ
ปกครองส่วนภูมิภาค

จังหวัด อำาเภอ ตำาบล และหมู่บ้าน เขต/รัฐ จังหวัด อำาเภอ ตำาบล และ
หมู่บ้าน

10. โครงสร้างการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร พัทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตำาบล

ไม่มี
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 ความเหมอืนของรปูแบบ การปกครองของ

ไทยกับเมียนมาร์ คือ ความเป็นเผด็จการที่ซ่อนอยู่

ในเน้ือหาของรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แม้ว่าจะ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

เหมือนกัน แต่ระดับความเป็นเผด็จการนั้นมีความ

ชัดเจนในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือองค์

ประกอบฝ่ายนิติบัญญัติของทั้ง 2 ประเทศมีความ

เป็นเผด็จการสูง กล่าวคือ รัฐธรรมนูญไทย 2560  

ใน 5 ปีแรก สมาชกิวุฒสิภามาจากการสรรหาทัง้หมด 

และรัฐธรรมนูญเมียนมาร์ปีฉบับปี พ.ศ.2551 

สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 168 คน และ

อกี 56 คน เป็นทหารทีผู่บ้ญัชาการทหารสงูสดุแต่งต้ัง 

ซึ่งจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญของทั้ง 2 ประเทศน้ัน 

มีเนื้อหาสาระคล้ายกันคือศูนย์รวมของอ�านาจ 

อยู่กับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากการเขียน

รัฐธรรมนูญของทั้ง 2 ประเทศ เกิดจากการต่อสู้กัน

เฉพาะภายในกลุ ่มชนชั้นน�าบางส ่วนเท ่าน้ัน  

แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับรัฐธรรมนูญตามลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม 

(Bellamy, 2007) แม้ว่าในอดตีจะเหน็ว่ารฐัธรรมนูญ

เป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย  

แต่ในปัจจุบันลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมกลับมองว่า

รฐัธรรมนญูเป็นเครือ่งมอืท่ีจะน�ามาใช้วางโครงสร้าง

สถาบันทางการเมืองการปกครอง ก�าหนดแหล่ง

ท่ีมาของอ�านาจ การเข้าสูอ่�านาจ และการใช้อ�านาจ

ของผู ้ปกครองในทุก ๆ ระบอบการปกครอง 

(McIlwain, 1977) โดยมไิด้จ�ากัดอยูแ่ต่เพียงระบอบ

ประชาธิปไตยเท่านัน้ ดงัจะเห็นได้จากในปัจจบุนันี้

รฐัทุกรฐัในโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศเสรประชาธิปไตย

หรือไม่ ต่างก็ล้วนแล้วแต่ยึดรูปแบบการปกครอง

ของระบอบรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) 

ทั้งสิ้น กล่าวคือ ทุก ๆ รัฐต่างก็มีรัฐธรรมนูญ 

เป็นกฎหมายสูงสุดในการจัดวางอ�านาจและ

โครงสร ้างทางการเมืองของประเทศน้ัน ๆ  

(เสน่ห์ จามริก, 2540) นั่นหมายความว่าการมี

รัฐธรรมนูญไม่ได้หมายความว่าประเทศน้ันจะเป็น

ประเทศเสรีประชาธิปไตย

 ความแตกต่างโครงสร้างการปกครอง คือ 

เมยีนมาร์ไม่มกีารกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ท�าให้การกระจายความทันสมัย 

สู่ชนบทยังมีน้อย เหตุผลส�าคัญเมียนมาร์ยังไม่มี

การกระจายอ�านาจสูท้่องถ่ินนัน้คือความมัน่คงของ

ประเทศ เน่ืองจากเมียนมาร์มีชาติพันธุ์ที่หลาย

หลาย โดยสองในสามเป็นชาวพม่า และอีกหนึ่งใน

สามเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ มี 7 รัฐ คือ 

กะเหร่ียง คะยา ฉาน กะฉ่ิน ฉ่ิน ยะไข่ และมอญ  

ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกล และ

บางเผ่าพันธุ์ไม่ได้ยอมรับการปกครองของพม่า  

มกีองก�าลงัตดิอาวธุเป็นของตนเองด้วย ดงันัน้หาก

ให้รัฐต่างๆ ปกครองตนเองตามหลักของการ

ปกครองท้องถ่ิน ท่ีมีอิสระในการปกครองตนเอง 

อาจจะน�าไปสู่การแยกประเทศของรัฐเหล่านั้นได้ 

เน่ืองจากหลักส�าคัญของการปกครองท้องถ่ินคือ

การได้รับอ�านาจอิสระท่ีปราศจากการควบคุมจาก

ส่วนกลางหรือภูมภิาค แต่ท้ังน้ีการบริหารท้องถ่ินยัง

อยู่ใต้บทบังคับด้วยอ�านาจสูงสุดของประเทศอยู่ 

ไม่ใช่ว่าได้กลายเป็นรัฐอธิปัตย์ (Montagu, 1984) 

และข้อเสียของการกระจาย อ�านาจ ถ้ากระจาย

อ�านาจมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อเอกภาพใน

การปกครองประเทศและความมัน่คงของประเทศได้ 

(สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2550)
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สรุป

 เปรียบเทียบรูปแบบการปกครองของไทย

กับเมยีนมาร์ เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ในระบบรัฐสภา แต่มีความเป็นเผด็จการท่ีซ่อนอยู่

ในเน้ือหาของรฐัธรรมนญูเหมอืนกัน ด้านความแตก

ต่างของโครงสร้างการปกครอง คือ เมียนมาร์ไม่มี

การกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เหมือนไทย เน่ืองจากเมียนมาร์มีชาติพันธุ์ที่หลาย

หลาย ซึง่บางเผ่าพันธ์ุไม่ได้ยอมรบัการปกครองของ

พม่า ดงันัน้หากให้รฐัต่าง ๆ  ปกครองตนเองตามหลกั

ของการปกครองท้องถิ่น ที่มีอิสระในการปกครอง

ตนเองมาก อาจจะท�าให้เกิดการแยกประเทศของรฐั

ของชนส่วนน้อยได้ 

ข้อเสนอแนะ

 รูปแบบและโครงสร้างการปกครองของ

แต่ละประเทศไม่จ�าเป็นต้องมีรูปแบบท่ีเหมือนกัน 

ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม การเมือง และสภาพ

แวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

ประเทศไทยในยุคที่มีความขัดแย้งทางความคิด

อย่างรุนแรง จ�าเป็นต้องใช้รูปแบบการปกครองท่ี

เป็นเผด็จการ เพ่ือยุติปัญหาความรุนแรง และ

ประเทศพม่าที่มีกลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลายและ 

ต่อต้านรัฐบาลกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงไม่ควรมี

การกระจายอ�านาจในช่วงนี ้เพ่ือให้เกิดความมัน่คง
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บทคัดย่อ

 การวางแผนภาษีอากร เป็นการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไว้ล่วงหน้าเพ่ือสิทธิ

ประโยชน์ในอนาคตเก่ียวกับรายการทางการเงินทีเ่ก่ียวข้องกับประเดน็ทางภาษอีากรท้ังในระยะส้ันและระยะ

ยาว เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหามใิห้เกิดปัญหาทางภาษอีากรไม่ว่าประการใดๆ โดยมุง่หมายให้การเสยีภาษี

อากรและการปฏบิติัการเก่ียวกับภาษอีากรของผูป้ระกอบการเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขท่ีกฎหมายก�าหนดไว้และจะเป็นผลให้จ�านวนภาษีอากรที่ต้องเสียนั้นเป็นประหยัดที่สุด 

หรอืมจี�านวนน้อยท่ีสดุ รวมทัง้การใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษอีากร โดยไม่อาศยัการปฏิบตักิารใดๆ อนัเป็นการ

หลีกเลี่ยงและหลบหนีภาษีอากร ทั้งน้ีการวางแผนทางภาษีเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการ

ก�าหนดเป็นนโยบายทางด้านภาษอีากรทีช่ดัเจน ทัง้ๆทีก่รมสรรพากรได้มกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มสีทิธิ

ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรอย่างมากมาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส�าคัญและเห็นว่ามีความจ�าเป็นต่อ

การวางแผนภาษขีองผูป้ระกอบกิจการ วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศกึษาถึงสาเหตแุละปัญหาจากการด�าเนนิ

ธุรกิจที่ไม่มีการวางแผนการทางภาษีอากร รวมทั้งศึกษาหาแนวทางในการวางแผนภาษีอากร (Tax 

Planning) และหาแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนภาษีอากรส�าหรับผู้ประกอบการว่าจะมีแนวทางและ

วิธีการน�ามาปฏบิตัใิห้เกิดประโยชน์สงูสดุกับกิจการ ตลอดจน สามารถน�ามาก�าหนดเป็นกลยทุธ์ในการด�าเนินงาน

ได้ในอนาคตอย่างไร จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการได้มีการบันทึกบัญชีอย่างผิดพลาด บางกรณี 

ก็ไม่เป็นตามหลักการบัญชีและหลักการภาษีอากร รวมทั้งการขาดนโยบายในการวางแผนภาษีอากร และ

ไม่ได้น�าสิทธิประโยชน์ในด้านการลดหย่อนทางภาษีอากรมาใช้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุน

การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรที่สูง

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการวางแผนภาษีอากรท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหน่ึงที่จะ

ช่วยให้ผู้ประกอบการมีการบริหารงานและเสียภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีการวางแผนภาษีอากรในการด�าเนินธุรกิจ  

ซึ่งส่วนใหญ่การวางแผนภาษีมุ่งเน้นไปใน การจัดให้มีกระบวนการวางแผนภาษี ในกิจการ กระบวนการ 

จ่ายเงินต่างๆทั้งด้านรายรับและรายจ่าย การวางแผนภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของกิจการ หน้าที่ทาง

ภาษอีากร อย่างไรก็ตาม งานวิจยันียั้งพบอกีว่า ภายหลงัท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ได้มกีารวางแผนภาษ ีอากรและ

เลือกใช้วิธีวางแผนภาษีอากรประเด็นต่าง ๆแล้วโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งมีการวางแผน 
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เพ่ือใช้สทิธิประโยชน์ทีห่น่วยงานราชการจดัให้ ท�าให้การวางแผนภาษอีากรมปีระสทิธิผลท�าให้กิจการมกีารเสยี

ภาษทีีถู่กต้อง ครบถ้วน และมกีารบรหิารจดัการและการย่ืนแบบแสดงรายการเสยีภาษอีย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ค�าส�าคัญ : กฎหมายภาษีอากร, การวางแผนภาษีอากร

ABSTRACT

 Tax planning is a prescriptive approach to future benefits for financial transactions related 

to tax issues, both short-term and long-term. In order to prevent and solve problems without any 

tax problems. The objective is to ensure that the taxation and taxation of the operator is accurate 

and complete according to criterion, method and conditions prescribed by law and will result in 

the amount of taxation that is wasted or the smallest number. Including the use of tax benefits 

without any action to avoid and escape tax.

 In addition, tax planning is something that most entrepreneurs have not defined as a clear 

tax policy. In spite of the fact that the Department of Revenue has promoted and promoted many 

tax benefits. Therefore, the researcher sees the importance and considers that it is necessary for 

the tax plan of the entrepreneur. The objective is to study the causes and problems of business 

without tax planning. Also, study the tax planning system and find out the best way to plan taxation 

for the entrepreneur that the best practices and methods can be applied to the business. How 

does the business plan work in the future? Some cases do not follow the principles of accounting 

and taxation. Including lack of policy in tax planning it does not bring benefits in terms of tax 

reduction. As a result, operators have to bear high costs of compliance with tax laws.

 The objective of this research is to study tax planning as an important factor that  

will help entrepreneurs to effectively manage and pay tax.

 The research found that most of large businesses have tax planning in their business. 

Most of the tax planning focuses on the process of tax planning in the business process  

of payment in both income and expenses. Tax planning related to the revenue of the business. 

However, this research also found that later large businesses have planned a tax, duty and tax 

Planning then use tax incentives. It also plans to use the benefits that government agencies provide 

the effective tax planning enables taxpayers to make accurate, complete, and legal properly 

administered tax returns.

Keywords: Law of Taxation, Tax Planning
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บทน�า

 ความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหา

 การวางแผนภาษอีากรเป็นการด�าเนินการ

โดยการก�าหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์

ต่างๆ ทางภาษีไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้บริษัท หรือผู ้

ประกอบการท่ีมีหน้าที่เสียภาษีได้เตรียมการเสีย

ภาษีอากรให้น้อยลงโดยถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้การวางแผนภาษีอากรยังหมายถึงการ

จัดการธุรกิจหรือการงานส่วนตัวเพ่ือช่วยให้เสีย

ภาษน้ีอยทีส่ดุด้วย และหลกัเกณฑ์ของการเสยีภาษี

อากร จะส่งผลให้บรษิทัและผูป้ระกอบการมต้ีนทุน

ในการด�าเนินธุรกิจที่ต�่าลง ท�าให้เกิดการได้เปรียบ

ในการแข่งขันทางธุรกิจอันเป็นเป้าหมายส�าคัญย่ิง

ของภาคเอกชนผู้ประกอบการจึงน�ากลยุทธ์ต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผนภาษีเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย

ทางภาษีอากรให้น้อยที่สุด ทั้งที่มีเจตนา เช่น การ

ใช้ดินแดนเพ่ือหลบเลี่ยงภาษี (Tax Haven) หรือ 

ท้ัง ท่ีไม ่มี เจตนาโดยหลักวิ ธีปฏิบัติทางบัญชี  

ท่ีจะส่งผลท�าให้ค่าใช้จ่ายทางภาษอีากรลดลง การ

วางแผนภาษีอากรจะค�านึงถึงก�าไรทางบัญชีและ

ก�าไรทางภาษี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คือ 

การรายงานก�าไรทางบัญชีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ต้องการแสดงผลการด�าเนนิงานท่ีแท้จรงิและฐานะ

ทางการเงินของบริษัท โดยวิธีการจัดท�างบการเงิน

จะจดัท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่

รับรู ้รายการตามเกณฑ์คงค้าง ใน ขณะที่การ

รายงานก�าไรทางภาษีเพ่ือตอบสนองการจัดเก็บ

ภาษอีากรของภาครฐับาล โดยในการค�านวณก�าไร

สุทธิทางภาษีจะต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร

และรบัรูร้ายการตามเกณฑ์สทิธิ ท�าให้มคีวามแตกต่าง

หรือความไม่สอดคล้องกันขึ้น ระหว่างมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและหลกักฎหมายทางภาษี

อากร จงึเป็นสาเหตุให้ผูป้ระกอบการต่างๆ พยายาม

บริหารก�าไรทางบญัช ีให้เพ่ิมข้ึนและท�าให้ก�าไรทาง

ภาษีลดลงในรอบระยะเวลาบัญชี เดียวกัน เพ่ือ

ท�าให้การช�าระภาษีอากรน้อยลง ความสัมพันธ์

ระหว่างหลักการทางบัญชี กับหลักเกณฑ์ทางภาษี

ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กันมาก ดังน้ัน 

วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการจัดท�ารายงานทางการ

เงนิจะท�า เพ่ือวัตถุประสงค์ทางภาษ ีซึง่เป็น สาเหตุ

ให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการบริหารรายงาน

การเงิน เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายภาษีลดลง นอกจากน้ัน 

การบังคับใช้กฎหมายของไทยไม่เข้มงวดจึงอาจ

เป็นสาเหตใุห้มกีารวางแผนภาษท่ีีจะหลีกเล่ียงหรอื

หลบหนีภาษีอากรได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น 

 ภาษีอากรเป็นหน้าท่ีของผู้ประกอบการ 

ท่ีจะต้องเอาใจใส่ มีภาษีอากรหลายประเภท  

ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาษ

เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี 

มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี

ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน

และ ที่ดิน หรือภาษีบ�ารุงท้องที่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ไม่เพียงแต่ต้องรูร้ายละเอยีดของภาษแีต่ละประเภท 

แต่ควรรู้วิธีการวางแผนภาษอากรด้วย ภาษีเงินได้

นิติบุคคลโดยทั่วไปจัดเก็บจากก�าไรสุทธิท่ีได้จาก

กิจการหรือเน่ืองจากกิจการ ที่กระท�าในรอบระยะ

เวลาบัญชีจัดเป็นภาษีทางตรง ซึ่งเป็นภาระภาษ ี

ที่ี่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลต้องช�าระและ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไข

ของกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาและ

ความเสียหายต่อธุรกิจ แต่เนื่องจากภาษีเงินได้

นิติบุคคลมีหลักเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไขและอัตรา

ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ ท่ีค ่อนข้างจะยุ ่งยาก 

ซับซ้อนทั้งเง่ือนไขเก่ียวกับรายได้และรายจ่าย  

หลกัเกณฑ์ การตรีาคาทรพัย์สนิ หน้ีสนิ การวางแผน

ภาษเงินได้นิติบุคคลก็เป็น สิ่งส�าคัญส่วนหน่ึงใน

การวางแผนภาษีอากร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
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วางแผนภาษีอากร เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเสีย

ภาษีอากรท่ีผิดพลาด ช่วยท�าให้ไม่ต้องเสียภาษี

อากร หรือเสยีภาษอีากรน้อยลงโดยไม่ผดิกฎหมาย 

ช่วยลดต้นทุนการด�าเนินกิจการหรอืเพ่ิมก�าไร โดยการ

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ท�าให้ผู้ประกอบการ

ทราบต้นทุนที่ชัดเจนอันจะท�าให้ผู ้ประกอบการ

สามารถก�าหนดราคาสินค้า หรือค่าบริการได ้

ถูกต้อง เพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นได้ ท�าให้ผู้

เสยีภาษอีากรไม่ต้องกังวลกับการถูกตรวจสอบและ

ประเมนิภาษอีากรจากเจ้าพนักงานประเมนิ บางครัง้

ผู ้ประกอบการไม่ทราบว่ารายจ่ายทางบัญชีที่ 

ไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรได้มีเพ่ิมข้ึน 

มีรายรับท่ีได้รับยกเว้นภาษีอากรลดลงหรือไม่มี 

หรือมีรายจ่ายที่สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพ่ิมขึ้น

ทางภาษอีากรน้อยลง เมือ่ได้มกีารสอบถามถึงสิง่ที่

เกิดขึน้จากทางฝ่ายบรหิาร ทราบว่าการด�าเนนิการ

ต่าง ๆ  ทางด้านบญัชแีละการค�านวณภาษอีากรนัน้

ได้มอบหมายให้ทางฝ่ายบัญชีของผู้ประกอบการ

เป็นผู้ด�าเนินการ ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารไม่ทราบถึง

ประเด็นที่เกิดขึ้น และเมื่อได้ด�าเนินการสอบถาม

ทางฝ่ายบัญชี ก็ได้ค�าตอบว่าด�าเนินการตามความรู้

ทางด้านบัญชีและกฎหมายภาษีอากรที่ตนเอง

ทราบ และไม่ได้พิจารณา หรือตระหนักถึงประเด็น

เรื่องความไม่สอดคล้องของตัวเลขก�าไรสุทธิและ

ภาษเีงนิได้หรอือตัราภาษทีีแ่ท้จรงิ ด้วยเหตุดังกล่าว  

ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าการศึกษาถึงการวางแผน

ภาษีอากรของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวกับ

แนวทางปฏิบติัเก่ียวกับภาษเงินได้ต่างๆ ได้แก่การ

ค�านวณก�าไรสุทธิเพ่ือการเสียภาษีเงินได้ เงื่อนไข

เก่ียวกับรายได้และรายจ่าย ซึ่งจะน�ามาพิจารณา

วางแผนเพ่ือช่วยให้การเสยีภาษอีากรและการปฏบิติั

เก่ียวกับภาษอีากรของผูป้ระกอบการเป็นไปโดยถูกต้อง

และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข  

ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

 การวางแผนภาษอีากรเป็นงานส่วนหนึง่ใน

การประกอบธุรกิจ เก่ียวข้องกับการปริหารการ

จัดการทางภาษีอากร ท้ังนี้การวางแผนภาษีอากร 

จะต้องกระท�าก่อนเริม่ต้นประกอบธุรกิจ ในระหว่าง

การประกอบธุรกิจ และแม้จะเลิกประกอบธุรกิจ

แล้วก็ต้องมีการวางแผนภาษีอากรด้วย นอกจากนี้

ในการท�านิตกิรรมสญัญาหรือธุรกรรม การงานใดๆ

ก็ต้องมีการวางแผนภาษีอากรเช่นเดียวกัน การ

วางแผนภาษีอากรจึงไม่จ�ากัดเฉพาะกรณีท่ีมีการ

ประกอบธุรกิจเท่านั้น การวางแผนภาษีอากรจึง

เก่ียวข้องกับการด�าเนินชีวิตในแต่ละวันของบุคคล

ด้วยเช่นเดียวกันการวางแผนภาษีมีความส�าคัญ

อย่างย่ิงต่อทุกธุรกิจของผูป้ระกอบการ เนือ่งจากว่า 

การวางแผนภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพสามารถ

ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติงานด้านภาษี

อากรได้อย่างถูกต้อง และท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ทางด้านภาษีอากร การช�าระภาษีอากรมีความถูก

ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จากเหตุผลดังกล่าว 

จึงท�าให้ผู ้วิจัยมุ ่งศึกษาถึงวิธีการวางแผนภาษี 

ทีผู่ป้ระกอบการหรอืผูป้ระกอบธุรกิจสามารถเลอืกใช้

และค�านึงประสิทธิผลของการวางแผนภาษีอากร

เพื่อให้ทราบวิธีการวางแผนภาษีที่เหมาะสม ซึ่งจะ

สามารถใช้เป็นแนวทางส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจ

ทั่วไปได้ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษา

เพ่ือหาผลกระทบของนโยบายการวางแผนภาษี

อากรของกรมสรรพากรต่อการพัฒนาประเทศไทย  

เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบของนโยบายการ

วางแผนภาษีอากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ และศึกษาถึงปัญหาต่างๆของระบบการ

วางแผนภาษีอากรท่ีมีอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ ตลอดจนเพ่ือน�าความรู้ความเข้าใจ 

ที่ได้จากการศึกษานี้เผยแพร่เป็นแนวทางในการ

ก�าหนดนโยบายทางด้านการวางแผนภาษอีากร อนั
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จะช ่วยเสริมสร ้ างการพัฒนาประเทศให ้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการวิจัย

 ผลการศึกษาพบว่านโยบายการวางแผน

ภาษอีากรมผีลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ภาษีอากรมีผลกระทบในการก�าหนดรายจ่ายของ

รฐับาลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการออมทรพัย์

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นเครือ่งมอืส่งเสรมิและ

คุม้ครองกิจการอตุสาหกรรม เป็น เครือ่งมอืเสรมิสร้าง

การค้าระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  

ส่วนปัญหาของระบบภาษีอากร ในการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศมสีาเหตุ ดังน้ี โครงสร้างภาษี

อากรท่ีมีลักษณะเป็นระบบเดียวกับประเทศก�าลัง

พัฒนาโดยทั่วไป ปัญหาภาษีอากรที่เก็บได้ยังมี

ระดับต�่า เพราะมีช่องโหว่ และการหลีกเลี่ยงภาษี

และสาเหตุอื่น ๆ ภาษีอากรส่วนใหญ่เป็นภาษี 

ทางอ้อมมากกว่าภาษทีางตรง มคีวามไม่เป็นธรรม

ของภาษีอากร นโยบายการลดภาษีเงินได้เพื่อช่วย

ส่งเสรมิความ เจรญิเติมโตของระบบเศรษฐกิจ และ

ปัญหาในด้านกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัภิาษอีากร 

 จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีมีระดับ

ความส�าคญัมากทีสุ่ดและมากรองลงมาท่ีต้องได้รบั

การแก้ไขโดยเร่งด่วน ได้แก่ ด้านตัวบทกฎหมาย 

ที่มีเป็นจ�านวนมากและมีความซับซ้อนท�าให้ยาก

ต่อการตีความและปฏิบัติตาม ด้านการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับรายจ่ายไม่ตรงรอบระยะเวลาบญัชรีายจ่าย 

อันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว รายจ่ายซึ่งพิสูจน ์

ไม่ได้ว่า ใครเป็นผูร้บั และด้านบคุลากรท่ีขาดความ

รูค้วามเข้าใจเก่ียวกับภาษอีากรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 

ขาดการ ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษี

อากรอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู ้ศึกษาได้วาง

แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยติดตามข้อมูล 

ข่าวสารเก่ียวกับภาษีอากรให้ทันต่อเหตุการณ์เพ่ือ

ท่ีการวางแนวทางการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ 

รายจ่ายดงักล่าวให้ถูกต้อง และสร้างแรงจงูใจในการ

ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพพร้อมท้ังพัฒนาบุคลากร

โดยการจัดให้ มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้

อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนวางแผน ภาษีอากรที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจเพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของบรษิทัทางด้านภาษอีากรควบคู่ไปกับ

การสร้างผลก�าไรเพ่ือให้การเสียภาษีอากรเป็นไป

โดยถูกต้องครบถ้วน ตามทีกฎหมายก�าหนด

บัญญัติไว้ ดังน้ันในการวางแผนจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจนถูกต้อง  

ไม่หลงลมื ประเดน็ใดประเดน็หนึง่ในตวับทกฎหมาย

ภาษีอากร นอกจากน้ีควรศึกษาค�าพิพากษา และ

ข้อหารือของกรมสรรพากร ประกอบการวางแผน

ภาษีให้รัดกุมครบถ้วน และจ�านวนเงิน ภาษีอากร 

ที่ต้องเสียน้ันต้องประหยัดที่สุดเพ่ือขจัดปัญหา 

ในการเสยีภาษอีากรทีอาจเกิดข้ึนในทกุกรณี เพราะ

ภาษอีากรมหีลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขทเีก่ียวข้อง

เป็นอันมาก การวางแผนภาษีอากรจึงเป็นตัว

ก�าหนดทิศทางในการปฏิบัติท่ีถูกต้องให้แก่ธุรกิจ

ของผู้ประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจ 

มีขึ้นในอนาคตจากการถูกกรมสรรพากรเรียก 

ตรวจสอบและประเมินภาษีอากร อันจะส่งผลให้ 

ผูป้ระกอบการมรีายจ่ายเกิดขึน้อย่างไม่คาดคดินัน่

คือเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม การใช้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษสูีงสุดในการวางแผนภาษอีากรผูว้างแผนภาษี

อากรจะต้องศึกษา ข้อกฎหมายทีจะท�าให้กิจการ 

ได้รบัสทิธิประโยชน์ทางภาษสีงูสดุ โดยการก�าหนด

ทางเลือกในการน�าเง่ือนไขทางกฎหมายมาใช้ให้

กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตาม

กฎหมาย
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อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กับธุรกิจทีม่กีารหลกีเลีย่ง

และหลบหนีภาษีอากรโดยทุจริต

 2.  รัฐบาลควรเพ่ิมบทลงโทษกับธุรกิจ 

ที่มีการหลีกเล่ียงและหลบหนีภาษีอากรโดยทุจริต

ให้สูงข้ึน เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระ

ท�าความผิด และไม่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นกระท�า

ความผิดตาม

 3.  รฐับาลควรศกึษาแนวทางของกฎหมาย

ภาษอีากรของ ประเทศอืน่ ๆ  ท่ีมวัีตถุประสงค์ในการ

วางแผนภาษีอากรของผู ้ประกอบธุรกิจ เช ่น 

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนภาษอีากร เพ่ือ

ป้องกันการหลีกเล่ียงและหลบหนีภาษีอากรโดย

ทุจริตของประเทศไทย ซึ่งมิใช่เป็นเพียงการแก้ไข

กฎหมายที่มีอยู่ให้ครอบคลุม แต่จ�าเป็นต้องศึกษา

มาตรการใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีการบังคับใช้

กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

ด้วย แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือการ

ประหยัดภาษีสูงสุด นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุง

การวางแผนภาษีอากรทุกปี เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอ เพื่อ

ให้สามารถใช้ สิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนจากการ

ด�าเนินกิจการ รวมท้ังควรท�าให้ผู้บริหารตระหนัก

และ เห็นความส�าคัญของการวางแผนภาษีอากร  

เพ่ือให้การวางแผนภาษขีองผู้ประกอบการสามารถ 

ด�าเนินการได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

สรุปและข้อเสนอแนะ

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การวางแผนภาษี

อากรสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการว่าจะมีการวางแผนภาษีอากรใน

กิจการขนาดใหญ่และธุรกิจระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังพบอีกว ่าผู ้ประกอบธุรกิจต่างๆ 

ในท้องถ่ินก็ได้มีการวางแผนภาษีอากรในหลาย

ระดับ สมควรท่ีผู ้ก�ากับดูแลภาษีอากรทั้งภาค

รฐับาลและเอกชน คือ ผูส้อบบญัชภีาษอีากร ผูส้อบ

บัญชรีบัอนญุาต กรมสรรพากร จะต้องศกึษารปูแบบ

ของธุรกิจ และรูปแบบการวางแผนภาษีอากรเพ่ือ

ปรับให้เข้ากับรูปแบบของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในปัจจุบัน การจัดเก็บภาษีอากรจะต้องอยู่ภายใต้

หลักการทางภาษีอากร เพ่ือให้รัฐบาลจัดเก็บภาษี

อากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ในการจัดเก็บอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยมี

แนวทางในการจัดเก็บภาษีอากร คือ

 1.  รัฐบาลควรให้ความส�าคัญในการออก

กฎหมาย ข้อบังคับในการจัดเก็บภาษี

 อากรเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร เพื่อ

ไม่ให้เกิดการหลีกเลี่ยง และหลบหนีภาษีอากร 

ท�าให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี

อากรเป็นจ�านวนมหาศาล

 1.  รัฐบาลควรดูแลการจัดเก็บภาษีอากร

ให้ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั เร่งขยายฐาน

ภาษีอากรโดยการดึงผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีอากร 

ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน เพ่ือมใิห้

เกิดการได้เปรยีบ และเสยีเปรยีบในด้านต้นทุนทาง

ภาษอีากร ระหว่างธุรกิจทีม่กีารวางแผนภาษอีากร
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กระบวนการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของสปา
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย ส�าหรับกลุ่ม 

ผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 2. ศึกษาวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้าน

เอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 3. ศึกษา

ความต้องการกระบวนการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทยส�าหรับกลุ่ม 

ผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 4. เพ่ือสร้างกระบวนการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัย 

เชิงปริมาณ ศึกษาด้านเอกลักษณ์การใช้บริการสปาไทยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามเท่ากับ 0.852 ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก จ�านวน 403 ตัวอย่าง โดยมีการ

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบโควต้า และการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาด้านอัตลักษณ์โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้ประกอบการโดยก�าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง จ�านวน 20 แห่ง 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ผูบ้รโิภคชาวรสัเซยีในกรงุมอสโกเข้าใจในเอกลกัษณ์ของสปาไทย ครบถ้วน 

อันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และเอกลักษณ์ไทยที่อยู่ในตัวคนไทย โดยพบอีกว่า ผู้มีประสบการณ ์

การใช้สปาไทยในเมืองไทยและในมอสโก มีความเข้าใจในเอกลักษณ์ของสปาไทยแตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญ และกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย เข้าใจวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การ 

ให้บริการ สปาไทย ค่าเฉลี่ย 4.53 ระดับมากที่สุด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง การรับบริการ โดยผ่านแหล่ง

การเรียนรู้ 4 แหล่งคือ บุคคล สื่อในสปา สถานท่ีและการตกแต่งในสปา รวมท้ังกิจกรรม โดยพบอีกว่า  

ช่วงอายุ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ การใช้สปามีความแตกกันอย่างมีนัยส�าคัญ โดย ช่วงอายุ 41-60 ปี 

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และรายได้มากกว่า 200,000 รูเบิล/เดือน มีการเรียนรู้ได้มากที่สุด ในส่วน 

ความต้องการกระบวนการ การเรยีนรูข้้ามวัฒนธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บรกิารสปาไทยโดยผ่านข้ันตอน 

ก่อน ระหว่างและหลังการรับบริการ และแหล่งการเรียนรู้ทั้ง 4 แหล่งที่มีเอกลักษณ์ของสปาไทยอย่างครบถ้วน

โดยพบอีกว่ากลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการให้พนักงานสามารถพูดภาษารัสเซียได้ ส่วนในเร่ืองการสร้าง

กระบวนการการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้บริโภคชาวรัสเซีย มีดังนี้ 
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 กระบวนการก่อนการรับบริการ ประกอบด้วย ป้ายสถานประกอบการแบบไทย การตกแต่งภายใน

สถานประกอบการแบบไทย ภาพวาดและจิตรกรรมแบบไทย (โบรชัวร์) เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยและลูกอม

สมุนไพรไทย กลิ่นสมุนไพรไทยในห้องโถง เสียงดนตรีไทย การเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า พนักงานต้อนรับ

พูดภาษารัสเซีย และพนักงานต้อนรับเป็นคนรัสเซีย  กระบวนการระหว่างการรบับรกิาร ประกอบด้วยการ

ตกแต่งภายในห้องนวดแบบไทย กลิน่สมนุไพรไทยในห้องนวด การไหว้ครกู่อนนวดแบบไทย การนวดแบบไทย 

(ราชส�านักและเชลยศักดิ์) พนักงานนวดเป็นคนไทยแต่งเครื่องแบบไทย การลงน�้าหนักการนวดเพ่ือเน้น 

การเอาอก เอาใจ พนักงานให้ข้อมูลระหว่างนวดด้วยกริยาท่าทาง และพนักงานคนไทยพูดภาษารัสเซียได้  

 กระบวนการหลังการรับบริการ ประกอบด้วย การตกแต่งภายในแบบไทย เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย

และลูกอมสมุนไพรไทย กลิ่นสมุนไพรไทยในห้องโถง เสียงดนตรีไทย การเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า  

พนักงานต้อนรับให้ข้อมูลหลังการนวด และการกล่าวค�าอ�าลาและขอบคุณ เป็นภาษารัสเซีย 

ค�าส�าคัญ : เอกลักษณ์, อัตลักษณ์, สปาไทย

ABSTRACT

 The objectives of this dissertation were 1. To study Thai Spa uniqueness and identity for 

Russian customers in Moscow city, Russian Federation, 2. To study how to create the Cross-

Cultural learning process of Thai Spa uniqueness for Russian customers in Moscow City, Russian 

Federation, 3. To study the need of cross-cultural learning process of Thai Spa uniqueness for 

Russian customers in Moscow City, Russian Federation, and 4. To create The Cross-Cultural 

learning process of Thai Spa uniqueness and identity for Russian customers in Moscow city, 

Russian Federation. 

 This research was conducted using mixed methods. The quantitative research aimed to 

study the uniqueness using a questionnaire with the reliability of 0.852 as tool with 403 Russian 

customers. The samples were selected by purposive and quota sampling methods. The qualitative 

aspect focused on the identity by collecting data through in-depth interviews with 20 Thai spa 

entrepreneurs in Moscow City. It was found that Russian customers in Moscow City understood 

the uniqueness of Thai Spa in all five aspects: sight, taste, smell, sound, touch and Thai people 

habit uniqueness. It was also found that those with experience using Thai spa in Thailand and in 

Moscow had different understanding of the Thai spa uniqueness with statistical significance. It 

was found that Russian customers had highest level of their understandings (Mean 4.53) about 

how to process from 4 sources of learning: From people, media in spa, place, envelopment 

decoration and activities and create cross-cultural learning experience in Thai spa uniqueness 
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before, during, and after service. It was also found that the sample with different age, educational 

level, income, and spa prior experience had different understandings with a statistical significance 

with those aged 41-60 years old, higher education, and income of more than 200,000 Rubles / 

month had highest level of learning. It was found that the Russian customers in Moscow City had 

a need for a Cross-Cultural learning process in Thai spa uniqueness through before, during, and 

after service from four sources of learning and with the Russian context the need for staff to speak 

Russian and need Russian Administrator. The researcher has proposed the creation of learning 

process that would be appropriate to the context of the Russian customers as follows:

 Before service, there should be Thai style signage, interior decoration with Thai style 

painting and architecture (brochure), Thai herbal drinks and Thai herbal candy, Thai herbal aroma 

in the hall, Thai Music, clothes and shoes changing, Russian speaking receptionist and Russian 

Administrator. 

 During service, there should be Thai herbal aroma in the massage room, Thai spirits 

worshipping and Thai traditional massage (royal and national pattern) Thai therapist wearing Thai 

uniforms, hard massaging to focus on paying close attention and the therapist providing information 

during massage with verbal gestures and Thai staff able to speak Russian.

 After service, there should be Thai interior decoration, Thai herbal drinks and Thai herbal 

candy, Thai herbal aroma in the hall, Thai Music, clothes and shoes changing, the receptionist 

providing information by documents or brochure and say goodbye and thank you in Russian 

language.

Keywords: Thai Spa Uniqueness, Thai Spa Identity.
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บทน�า

 ปัจจุบัน Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิง

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

หัวใจหลักของนโยบาย คือ การเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้วยนวัตกรรม โดยส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งเน้นใน

การส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับด้านสปา และผลิตภัณฑ์

ดูแลสุขภาพอย่างเข้มแข็ง ธุรกิจสปาไทยนับเป็น

หนึง่ในธุรกิจของอตุสาหกรรมการบรกิารทีส่ามารถ

สร้างการผลติ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้ประเทศ 

อีกทางหนึ่ง จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า  

ในภาพรวมของธุรกจิสปาไทยมแีนวโน้มเตบิโตเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 14 คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 20,000 ล้านบาท 

นอกจากน้ีปัจจุบันธุรกิจ สปาไทยยังมีแนวโน้ม 

ในการขยายตวัไปสูธุ่รกิจสปาของโลกถึงร้อยละ 44 

โดยเฉพาะกลุม่ประเทศยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะ

ประเทศรัสเซีย มีความนิยมต่อสปาไทยเป็น 

อันดับหนึ่งของโลก และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่  

พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2558 มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

มาเยือนประเทศไทยสูงถึง 4,000,000 คน นักท่อง

เที่ยวชาวรัสเซียถือได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ ่ม

ส�าคัญที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย เฉลี่ยวันละ 

4,620 บาท ต่อคน (กรมการท่องเที่ยว, 2558)  

อกีทัง้ชาวรสัเซยียังมอีปุนิสยัโดยรวมชอบสนัทนาการ 

ดูแลตัวเอง และมีความชื่นชอบการใช้บริการสปา

ไทย นวดไทย รวมท้ังใช้ผลติภัณฑ์จากสมนุไพรไทย 

จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้นักท่องเที่ยว ชาวรัสเซีย

บางส่วนมองเห็นโอกาสในเชิงธุรกิจจึงได้น�าธุรกิจ 

สปาไทยกลับไปด�าเนินกิจการยังรัสเซียอย่าง 

กว้างขวางโดยเฉพาะในกรุงมอสโก

 ในปี พ.ศ.2557 ประเทศรสัเซยี มอีตัราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 4.3 เศรษฐกิจ

เติบโตเป็นอันดับ 9 ของโลก รัสเซียยังเปิดรับ 

การลงทนุจากต่างชาตอิย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มนีกัท่องเทีย่ว

ต่างชาต ิและชาวรสัเซยีเข้าท่องเทีย่วยังกรงุมอสโก

มากข้ึน จากปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เปิดโอกาส 

และสนับสนุนให้เกิดธุรกิจสปาไทยที่เติบโตอย่าง

รวดเร็วในกรุงมอสโก ในการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น

ผู้วิจัย พบว่า ธุรกิจสปาไทยในกรุงมอสโกมีความ

หลากหลายในการน�าเสนอเอกลกัษณ์ของสปาไทย 

ทั้งในด้าน รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ทั้งที่ตั้งใจ

หรือไม่ตั้งใจของผู้ประกอบการบางแห่ง พบว่า  

การแต่งเครื่องแบบพนักงานไม่เหมาะสม สื่อไปใน

เชงิเพศพาณิชย์ และการตกแต่งรปูภาพพระพุทธรปู

เศียรพระในต�าแหน่งที่ไม่เหมาะสม มีการบิดเบือน

ถึงเอกลักษณ์สปาไทยอย่างชัดเจน โดยบางแห่ง

ป้ายสถานประกอบการเป็นแบบไทยแต่การตกแต่ง

ภายใน ส่ิงแวดล้อมทั้งคนและสถานท่ีไม่ส่ือถึง 

เอกลักษณ์สปาไทยโดยสิ้นเชิง และการสื่อสาร

วัฒนธรรมไทยที่คาดเคลื่อนไปจากเดิม เช่น มีการ

สาดน�า้สงกรานต์ เพราะความเข้าใจผดิในการสือ่สาร

ความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ์ของสปาไทย

ต้องมกีารใช้น�า้เป็นองค์ประกอบหลกัในการบ�าบดั 

 การสัมผัส คือ การนวด ซึ่งถือเป็นส่วน

ส�าคัญในการให้บริการธุรกิจสปา ในสปาบางแห่ง

ใช้เท้าเหยียบต้นคอ และบรเิวณใกล้ศรีษะ ซึง่ถือว่า

ยังขาดทักษะท่ีถูกต้องตามแบบแผนการนวดไทย 

จึงน�าไปสู่การรับรู ้และเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อ 

ผูบ้รโิภคชาวรสัเซยีทีม่าใช้บรกิารสปาไทย การสือ่สาร

และการรบัรูเ้ช่นน้ี บ่งชีใ้ห้เห็นว่ากระบวนการเรยีนรู้

สปาไทยนั้นยังขาดความเหมาะสม ในสถาน

ประกอบการบางแห่งเรื่อง “รส” นั้นพบว่าบางแห่ง

มีการให้บริการเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น�้าขิง 

ที่ รสชาติ เผ็ดร ้อนมากเกินไป เ ร่ือง  “กลิ่น”  

สถานประกอบการบางแห่งมกีารเลอืกใช้ผลติภัณฑ์

ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี และใช้การบูรในการ

ให้ความหมายของกล่ินอโรมาซึ่งถือว่าท�าให้เกิด
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ความเข้าใจที่ผิดต่อผู้บริโภค เรื่อง “เสียง” สถาน

ประกอบการบางแห่งมกีารเปิดเพลงไทยแท้โบราณ 

ซึ่งมีจังหวะและท�านองที่หนักหน่วงและขาดความ

ผ่อนคลาย นอกจากนี้สถานประกอบการบางแห่ง

ยังมีการว่าจ้างพนักงานต่างชาติ เช่น ฟิลิปปินส์

เวียดนาม อนิโดนีเซยี เพ่ือลดต้นทุน ซึง่ส่งผลกระทบ

ในมุมกว้างในการน�าเสนอเอกลักษณ์ไทยด้ังเดิม 

รวมถึงการด�าเนินธุรกจิสปาไทยของผูป้ระกอบการ

ไทยโดยตรง อีกท้ังชาวไทยและชาวรัสเซียน้ันมี

วัฒนธรรมท่ีต่างกัน ดังน้ันจึงพบปัญหา ในการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน 

 ในป ัจจุบันมีคนไทยประกอบอาชีพ 

นวดแผนไทยมากกว่า 500 คน จากสถิติของ 

สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมอสโก (2557)  

มีสถานบริการสปาไทย เฉพาะในเขตกรุงมอสโก

มากกว่า 100 แห่ง เช่น ไทยภัทราสปา เซเว่น 

คัลเลอร์สปา ซึ่งมีสาขามากกว่า 27 แห่ง ไทยสปา

มีสาขา 13 แห่ง และธุรกิจสปาอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบ

การเป็นคนไทย อาทิเช่น รอยัลไทย ไทยมัณตรา 

สาลินี สปานวดไทย ไทยมาสเตอร์ ซึ่งมีการเปิด 

ในสถานท่ีประกอบการต่าง ๆ เช่น ในโรงแรม  

สถานเสรมิความงาม สถานท่ี ออกก�าลงักาย สถานี

รถไฟใต้ดิน สนามบิน ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 

โรงพยาบาล คลินิก ในอพาร์ทเม้น และในอาคาร

พาณิชย์ เป็นต้น 

 จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงเห็น

ความส�าคัญและความจ�าเป ็นในการศึกษา

กระบวนการการเรยีนรูข้้ามวฒันธรรมด้าเอกลกัษณ์

และอัตลักษณ์ของ สปาไทยส�าหรับกลุ่มผู้บริโภค

ชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เพ่ือให ้

มีความเหมาะสมส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย 

และน�าไปสูก่ารพัฒนารปูแบบธุรกิจสปาไทยให้เป็น

ที่ยอมรับ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ชาวรัสเซีย รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ

วัฒนธรรมไทยที่ก�าลังพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ

กลุม่ธุรกิจสปาไทยให้มมีาตรฐานในระดนัานาชาติ

อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์สปาไทย ในมุม

มองผู ้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศ

รัสเซียและอัตลักษณ์ของสปาไทย ในมุมมองของ 

ผู้ประกอบการสปาในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

 2. เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการ สปาไทย

ส�าหรับกลุ ่มผู ้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก 

ประเทศรัสเซีย

 3. เพ่ือศึกษาความต้องการกระบวนการ

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้

บริการสปาไทยส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซียใน

กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

 4. เพ่ือสร้างกระบวนการการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรมด้านเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ในสปาไทย

ส�าหรับกลุ ่มผู ้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก 

ประเทศรัสเซีย 

สมมติฐานการวิจัย

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มผู ้บริโภค 

ชาวรัสเซียในกรุงมอสโกท่ีต่างกันมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสปาไทยแตกต่างกัน

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มผู ้บริโภค 

ชาวรัสเซียในกรุงมอสโกท่ีต่างกันมีความคิดเห็น

เก่ียวกับวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมการ 

บริการสปาไทยด้านเอกลักษณ์แตกต่างกัน

 3. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มผู ้บริโภค 

ชาวรัสเซียในกรุงมอสโกท่ีต่างกันมีความคิดเห็น

เก่ียวกับความต้องการกระบวนการการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์แตกต่างกัน
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ขอบเขตการวิจัย

 1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 กลุม่ผูบ้รโิภคชาวรสัเซยีในกรงุมอส

โก

  1.2 กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ

สปาไทยใน กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

 2. ด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 ตั วแปรต ้น  ( Independent 

Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มผู ้

บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 

  2.2 ตั ว แ ป ร ต า ม  ( D e p e n d e n t 

Variables) ได้แก่ (1) เอกลักษณ์สปาไทย (2) วิธี

การสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์

การให้บรกิารสปาไทย (3) ความต้องการกระบวนการ

การเรียนรู ้ข้ามวัฒนธรรมด้าเอกลักษณ์การให้

บริการสปาไทย

 3. ด้านระยะเวลาในการด�าเนินงานการ

วิจัยครั้งน้ีใช้ระยะเวลาเริ่มด�าเนินการวิจัยต้ังแต ่

วันท่ี 31 มีนาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2560  

รวมระยะเวลา 24 เดือน

 4. ด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ขอบเขตการวิจัย 

สปาไทยในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 

แนวคิด ทฤษฎีในการวิจัย 

 1. แนวคิดและทฤษฏีเรื่องวัฒนธรรม

 Horton & Hunt (1980) ได้แบ่งประเภท

ของวัฒนธรรมการจ�าแนกวัฒนธรรมในทาง

สังคมวิทยาได้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

  1) วัฒนธรรมทางวัตถุ (Tangible 

Culture) ได้แก่ วัตถอุนัเกิดจากการประดษิฐ์คดิค้น

ของมนุษย์ เช่น ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม อาคาร 

เป็นต้น ตลอดจนผลในทางศิลปกรรมของมนุษย์

เช่นภาพวาด รูปปั้น เป็นต้น

  2) วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Inangible 

Culture) ได้แก่ แบบแผนแห่งพฤติกรรม ความคิด 

ความเชื่อ ภาษา ศีลธรรม ปรัชญาและกฎหมาย

ตามสากล 

 Tapp (2002) ได้มีค�าถามสมัยใหม่เก่ียว

กับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนถ่ายไปสู่ค�าถามเก่ียวกับ

เอกลักษณ์ การศึกษาทางวัฒนธรรมและทฤษฎี 

ทางสังคมจ�านวนมากที่เจาะลึกในประเด็นค�าถาม

เกี่ยวกับเอกลักษณ์

 จากวรรณกรรมท่ีได้ศึกษา วัฒนธรรม 

มีส่วนส�าคัญที่เป็นตัวสร้างให้เกิดอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือบุคคลล้วน 

มีอยู่ในสังคมและช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน มีการ

ถ่ายทอดต่อกันมา การแสดงความเป็นอัตลักษณ์  

มีการใช้สัญลักษณ์ ภูมิปัญญา แนวคิดมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา จ�าเป็นต้องผ่ากระบวนการ

การเรียนรู ้เพ่ือให้ได้มาซึ่งควาต้องการทางด้าน

วัฒนธรรม โดยมี 2 ปัจจัยที่สามารถเห็นเด่นชัดคือ 

วัฒนธรรมทีเ่ก่ียวกับวตัถุ (Tangible Culture) ได้แก่ 

วัตถุอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ เช่น 

ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม อาคาร เป็นต้น และ

วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Intangible Culture) ได้แก่ 

แบบแผนแห่งพฤตกิรรม ความคดิ ความ เชือ่ ภาษา 

ศลีธรรม ขนบธรรมเนียม ดงันัน้วัฒนธรรมจงึเป็นสิง่

แสดงความเป็นเอกลักษณ์และอตัลกัษณ์ของสงัคม 

โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม คือ กระบวนการ

เรยีนรู้สู่ความต้องการทางเอกลักษณ์และอตัลกัษณ์

ในสังคมนั้น ๆ เพ่ือระบุความเป็นตัวตนในกลุ่ม

วัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึง่เวลาใดไม่ใช่อยู่นิง่ตลอดไป 

ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยระหว่างกลุ ่มผู ้บริโภค 

ชาวรสัเซยีกบัสปาไทยในกรงุมอสโก ซึง่จะเหน็ได้ว่า

มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกันอย่างมาก 

ทัง้สถานที ่เพศ เชือ้ชาต ิประวัตศิาสตร์ การแสดงออก

เก่ียวกับการเป็นชายหรือหญิง ความเชือ่ทางศาสนา 

จงึมกีระบวนการการเรยีนรูข้้ามวฒันธรรม จะได้กล่าว
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ต่อไปในการศึกษาวรรณกรรมในหวัข้อแนวคิดและ

ทฤษฏีการรบัรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูข้้าวฒันธรรม

ต่อไป

 2. แนวคิดและทฤษฏีการรับรู้

 Nunnally and Bernstein (1994) กล่าวถึง

การรับรู้ เป็นการแปลหรือการตีความการสัมผัส 

ที่ได้รับ ออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมาย 

อันเป็นที่รู ้จักและเข้าใจกัน และในการแปลหรือ

ตีความหมายของการสัมผัสนั้น จ�าเป็นที่จะต้องใช้

ประสบการณ์หรือความรู ้เดิม หากคนเราไม่มี 

ความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้น ๆ ไปก็จะไม่มีการรับรู้ 

สิ่งนั้น ๆ จะมีก็เพียงแต่การสัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น

 ลักขณา (2530) และ วิภาพร (2546)  

ให้ความหมายว่า การรับรู้ คือการแสดงออกทาง

ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ 

ซึ่งเกิดข้ึนในจิตใจของแต่ละบุคคลอันเน่ืองมาจาก

การตคีวามโดยอาศยัประสบการณ์เดมิเป็นตวัช่วย 

นอกจากนี้ การรับรู้ (Perception) ยังเป็นกระบวน

การท่ีมต้ัีงแต่ระดับง่ายสดุถึงซบัซ้อนทีส่ดุ ซึง่ตคีวาม

ส่ิงเร้าจากการรับสมัผสัต่าง ๆ  ท้ังนีต้้องอาศยัการเรยีน 

การคิดและประสบการณ์เดิม

 จุฑามาศ สิทธิขวา (2542) กล่าวว่า 

กระบวนการรับรู้จ�าเป็นต้องอาศัยการตีความและ

ผลจากการตีความนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อการแสดง

พฤติกรรมตอบสนองของแก่บุคคลแต่ละบุคคล

 3. แนวคิดและทฤษฏีเรื่องกระบวนเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรม 

 Byram (1997) กล่าวถึงความส�าคัญในการ

เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติต่อการท�าธุรกิจว่า 

“การเรยีนรูวั้ฒนธรรมต่างชาตเิป็นสิง่จ�าเป็นเพ่ือสร้าง

คณุค่าในการสือ่สารและต่อรองทางธุรกิจ ดงันัน้จงึควร

ให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมต่างชาติมากพอกับ

วัฒนธรรมของตนเอง การเข้าใจในวัฒนธรรมจะ

ช่วยให้เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นดีขึ้นด้วย”

 Gudykunst and Kim (2003) ชี้ให้เห็นว่า 

การเข้าใจคน ๆ  หนึ่งจากวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ  มีการรับรู ้

ตีความและแสดงออกอย่างไรน้ันจะต้องเข้าใจ

อิทธิพล 4 อย่าง คือ

 1) อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Culture 

Influence) คอื การมองวฒันธรรมในวงกว้างในด้าน

ค่านยิมและโลกทศัน์ (World View) สิง่ท่ีสะสมจาก

ประสบการณ์

 2) อิ ท ธิ พ ล ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม สั ง ค ม 

(Socioculture Influence) เป็นการมองวัฒนธรรม

ในระดับแคบลงมา คือ การเข้าใจว่าคน ๆ นั้นเป็น 

กลุม่คนไหนในสงัคม เช่น เพศ อายุ อาชพี ชาตพัินธ์ุ 

ฯลฯ ซึ่งคนแต่ละกลุ่มสังคมจะมีวัฒนธรรมย่อย 

(Sub-Culture) แตกต่างกัน โดยมองรวมถึงบทบาท

และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกก�าหนดมาและ

ความคาดหวังต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ 

กลุ่มนั้น ๆ ในสังคม

 3) อิ ท ธิพลทาง วัฒนธรรมจิต วิทยา 

(Psychocultural Influence) คือ การเข้าใจใน

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายใจตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็น

รูปแบบความคิด ทัศนคติ  การรับรู ้  รวมถึง

กระบวนการแยกประเภท/จดักลุม่(Categorization) 

ภายในความคิดของบุคคลแต่ละวัฒนธรรม

 4) อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม (Environment 

Influence) คอื การศึกษาถึงผลของสภาพแวดล้อม

ทีม่ต่ีอพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ 

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ฯลฯ

 Samovar and Porter (2004) กล่าวว่า 

วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันมากท่ีสุดคือ 

วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก 

อย่างไรก็ดีในวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรม

ตะวันออกยังมคีวามหลากหลายภายในวัฒนธรรม

นั้น ประเทศแถบเอเชียโดยมากจะวัฒนธรรมที่

คล้ายกัน
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ก าหนดมาและความคาดหวังต่อพฤติกรรม
การแสดงออกของกลุม่นัน้ ๆ ในสงัคม 
 3) อิ ท ธิ พ ล ท า ง วัฒ น ธ ร รม
จิต วิทยา  (Psychocultural Influence) คื อ 
การเข้าใจในกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายใจตวั
บคุคลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความคิด ทศันคต ิ
การรับรู้ รวมถึงกระบวนการแยกประเภท/จดั
กลุ่ม (Categorization) ภายในความคิดของ
บคุคลแตล่ะวฒันธรรม 
 4) อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม 
(Environment Influence) คือ การศึกษาถึง

ผลของสภาพแวดล้อมท่ีมีตอ่พฤติกรรมไม่ว่า
จ ะ เ ป็ น ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ภู มิ อ า ก า ศ 
สภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ 
 Samovar and Porter (2004) กล่าว
ว่า วฒันธรรมท่ีมีความแตกตา่งกนัมากท่ีสุด
คือ วัฒ นธรรมตะวันตกและวัฒนธรรม
ตะวนัออก อย่างไรก็ดีในวฒันธรรมตะวนัตก
แล ะวัฒ น ธ รรม ต ะวัน ออกยั ง มี ค วาม
หลากหลายภายในวัฒนธรรมนัน้ ประเทศ
แถบเอเชียโดยมากจะวฒันธรรมท่ีคล้ายกนั 
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วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

(Mix Method) โดยการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาด้าน

เอกลกัษณ์การใช้บรกิาร สปาไทย เครือ่งมอืการวิจยั

เป็นแบบสอบถามส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย

ในกรุงมอสโก จ�านวน 403 ตัวอย่าง โดยมีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ

แบบโควตา (Quota Sampling) ซึง่ได้ค่าความเชือ่มัน่

แบบสอบถาม 0.852 การใช้แบบสอบถามในการ

วิจยัมผีูช่้วยชาวรสัเซยีทีส่ามารถพูดได้ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษสอบถามกับผู ้บริโภคโดยให้

ท�าการสอบถามในประเด็นต่าง ๆ สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน แล้วน�าเสนอ

ในรปูตารางเพ่ืออธิบายปัจจยัทางด้านลกัษณะของ

กลุ่มตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ

ทดสอบสถิติไคสแควร์ t-test และสถิติ One-way 

ANOVA (F- test) ในการทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุม่ ถ้ามคีวามแตกต่าง

จะเปรียบเทยีบรายคูโ่ดยใช้LSD (Least Significant 

Difference) และการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาด้าน 

อัตลักษณ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ

โดยก�าหนดผูใ้ห้ข้อมลูแบบเจาะจง จ�านวน 20 แห่ง 

ใช้วธีิการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมูลคือผู้ประกอบการสปา

ไทยในกรุงมอสโกประเทศรัสเซีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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กับการบริหารกิจการ สปาที่มีการตกแต่งแบบไทย

และมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน 

โดยแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยมีลักษณะเป็น

ค�าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชงิเนือ้หาในการ

วิเคราะห์อัตลักษณ์ของสปาไทยตามมุมมองของ 

ผู ้ประกอบการธุรกิจสปาไทยในกรุงมอสโกด้าน 

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และ อัตลักษณ์ที่อยู่ในตัว

คนไทยของธุรกิจสปาไทย เพ่ือน�าผลการวิเคราะห์

เนื้อหาจากการวิจัยเชิงคุณภาพมาจัดท�าเป็นตัว

แบบท่ีเรยีกว่ากระบวนการการเรยีนรูข้้ามวัฒนธรรม

ด้านเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ในสปาไทย

 

ผลการวิจัย

 1. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ สปาไทย 

ส�าหรับกลุ ่มผู ้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก 

ประเทศรัสเซีย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย อายุระหว่าง 41–60 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้

ต ่อเดือนระหว ่าง 100,001–200,000 รู เบิล 

ประสบการณ์การใช้สปาส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ สปา 

ในเมืองไทยมาก่อน และประสบการณ์การใช้สปา

ในมอสโกส่วนใหญ่มาใช้เป็นครั้งแรก 

 ในส่วนของความคิดเห็นด้านเอกลักษณ์

ของสปาไทยส�าหรับกลุ่มผู ้บริโภคชาวรัสเซียใน 

กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย พบว่า 

 1)  ปัจจยัด้านรปู กลุม่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มี

ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของสปาไทยด้านรูป 

ทุกด้าน ได้แก่ ป้ายและทางเข้าสถานประกอบการ 

การตกแต่งภายในสถานประกอบการแบบไทย 

เครื่องแต่งกายพนักงาน ภาพวาดและจิตรกรรม

แบบไทย ยกเว้น เครื่องเรือนไทย ไม่สะท้อนความ

เป็นเอกลักษณ์ไทยส่วนผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 

เห็นว่า การออกแบบและตกแต่งในส่วนของ 

ทางเข้าสปา และป้ายชือ่สถานประกอบการ รวมถึง

การแต่งกายของพนักงานต้อนรบั พนักงานให้บรกิาร

ข้อมูลลูกค้าด้วยชุดไทยหรือผ้าไทยและเลือกใช้

เคร่ืองเรือน หรอืเฟอร์นิเจอร์แบบไทยเป็นอตัลกัษณ์

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจสปาไทย 

 2)  ปัจจยัด้านรส กลุม่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี

ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของสปาไทยด้านรส 

ทุกด้าน ได้แก่ เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย และลูกอม

สมุนไพร ยกเว้น ขนมไทยที่วางให้บริการจุดต่าง ๆ 

ไม่สะท้อนความเป็นเอกลกัษณ์ไทย และผูป้ระกอบการ

ส่วนใหญ่เหน็ว่าการบรกิารลกูค้าด้วยขนมไทย และ

น�้าสมุนไพรไทย สะท้อนอัตลักษณ์ของสปาไทยได้

 3)  ปัจจัยด้านกลิ่น กลุ่มผู้บริโภค มีความ

เข้าใจในเอกลักษณ์ของสปาไทยด้านกล่ินท้ังหมด 

อันประกอบด้วย กลิ่นสมุนไพรไทยในห้องโถง ห้อง

นวด กลิ่นสมุนไพรไทยจากเครื่องดื่มและจากผลิต

ภัณฑ์สปา และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า กลิน่

ของสมุนไพรไทยท่ีใช้ประกอบในการนวด หรือ 

ในผลติภณัฑ์สปา เช่น ลกูประคบ ซึง่เป็น อตัลกัษณ์

ที่มีความชัดเจน รวมถึงการใช้กลิ่นสมุนไพรไทย 

ในพื้นที่โถง หรือที่รับรองที่พักผ่อนหลังบริการ

 4) ปัจจัยด้านเสียง กลุ่มผู้บริโภค มีความ

เข้าใจในเอกลักษณ์ของสปาไทยด้านเสียงทั้งหมด 

อันประกอบด้วย เสียงดนตรีไทย เสียงการกล่าว

ต้อนรับทักทายภาษาไทย “สวัสดี” และเสียงการ

กล่าวค�าอ�าลาขอบคุณภาษาไทย “ขอบคุณ” และ 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เหน็ว่า การเปิดเพลงบรรเลง

เป็นเพลงไทย หรือดนตรีไทย เป็นอตัลักษณ์ทีส่�าคญั

ของธุรกิจสปาไทย รวมถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

เช่น การกล่าวสวัสดีหรือขอบคุณเป็นภาษาไทย

 5)  ปัจจยัด้านสมัผัส กลุม่ผู้บรโิภค มคีวาม

เข้าใจในเอกลกัษณ์ของสปาไทยด้านสัมผสัทัง้หมด

อันประกอบด้วย พนักงานบริการเป็นคนไทย และ

รูปแบบการนวดแบบไทย (ราชส�านัก เชลยศักดิ์) 

และประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า การให้บรกิารนวด
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แก่ลูกค้า ซึ่งทั้งรูปแบบของการนวด และน�้าหนัก  

มีความเป็นอัตลักษณ์ของสปาไทยทั้งหมด

 6) ปัจจัยด้านเอกลักษณ์ไทยที่อยู่ในคน

ไทย กลุ่มผู้บริโภคมีความเข้าใจในเอกลักษณ์ของ

สปาไทยด้านเอกลกัษณ์ไทยทีอ่ยู่ในคนไทยทัง้หมด

อันประกอบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อลูกค้า

ของพนักงาน (การไหว้) การเอาอกใจลูกค้าของ

พนักงาน (การเปลี่ยนเสื้อผ้า, เปลี่ยนรองเท้า) และ 

ความเป็นมติรต่อลกูค้าของพนกังาน (การกล่าวค�า

สวัสดี, การกล่าวค�าขอบคุณและรอยย้ิม) และ 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เหน็ว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ซึง่สะท้อนออกมาจากกิรยิามารยาท ในการต้อนรบั 

การให้บริการทั้งการสื่อสาร (ให้ข้อมูล) และบริการ

นวด ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมิตรในการให้บริการ 

เป็นอัตลักษณ์ที่ส�าคัญของสปาไทย

 2. วิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ด้านเอกลักษณ์การให้บรกิาร สปาไทยส�าหรบักลุ่ม

ผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของระดับความคิดเห็นต่อวิธีการสร้าง

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย ก่อนการรับบริการ
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(การกล่าวค าสวัสดี, การกล่าวค าขอบคุณ
และรอยยิม้) และผู้ ประกอบการส่วนใหญ่
เห็นว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งสะท้อน
ออกมาจากกิริยามารยาท ในการต้อนรับ 
การให้บริการทัง้การส่ือสาร (ให้ข้อมูล) และ
บริการนวด ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมิตรใน

การให้บริการ เป็นอัตลักษณ์ท่ีส าคญัของส
ปาไทย 
 2. วิธีการสร้างการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการ 
สปาไทยส าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย
ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย  

 
ตารางที่  1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของระดับความคิดเห็นต่อ
วิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บริการสปาไทย ก่อนการรับบริการ 
 

ปัจจัย X  . .S D  แปลผล 
การเรียนรู้จากบุคคล    
     1. พนกังานต้อนรับคนไทย  4.01 .420 มาก 
การเรียนรู้จากส่ือในสปา    
     2. ภาพวาดและ จิตกรรมแบบไทย (โบชวัร์ และเมน ู แสดง
ภาพวาดเอกลกัษณ์ สปาไทย) 

4.10 .506 มาก 

     3. เคร่ืองเรือนไทย 2.16 .508 น้อย 
การเรียนรู้จากสถานที่และการตกแต่งสปา    
     4. ป้ายสถานประกอบการแสดงความเป็นไทย 4.71 .607 มากท่ีสดุ 
     5. เคร่ืองดื่มสมนุไพรไทยในห้องโถง 4.02 .426 มาก 
     6. กลิ่นสมนุไพรไทยในห้องโถง 4.11 .513 มาก 
     7. เสียงดนตรีไทยในห้องโถง 4.10 .502 มาก 
     8. การตกแตง่ภายในสถานประกอบการแสดงความเป็น
ไทย (เร่ิมตัง้แตท่างเข้าร้านท่ีตกแตง่แบบไทย) 4.82 .556 มากท่ีสดุ 

การเรียนรู้จากกิจกรรม    
     9. การเปล่ียนเสือ้ผ้าและรองเท้า 4.99 .121 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.32 .397 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความคิดเห็นต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้าม

วฒันธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บริการสปา
ไทย ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมก่อนการ
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 จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ

คิดเห็นต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย ผลการวิจัย

พบว่า โดยภาพรวมก่อนการรับบริการมีการเรียนรู้

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

การเรียนรู้ผ่านบุคคลคือ พนักงานต้อนรับเป็นคน

ไทย การเรียนรู ้ผ ่านสื่อในสปาคือ โบรชัวร ์ ท่ี

ออกแบบในรูปแบบไทยและใบเมนูท่ีออกแบบใน

รปูแบบไทย การเรยีนรูผ่้านสถานท่ีและตกแต่งสปา

คอืป้ายสถานประกอบแสดงความเป็นไทยและการ

ตกแต่งภายในแบบไทยอยู่ในระดับมากที่สุด การ

เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมคือการเปลี่ยน

เสื้อผ้าและรองเท้าอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

ตารางที่ 2 ภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับ ความคิดเห็นต่อวิธี

การสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย ระหว่างการรับบริการ
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รับบริการมีการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเรียนรู้ผ่าน
บุคคลคือ พนักงานต้อนรับเป็นคนไทย การ
เรียนรู้ผ่านส่ือในสปาคือ โบรชวัร์ท่ีออกแบบ
ในรูปแบบไทยและใบเมนู ท่ีออกแบบใน
รูปแบบไทย การเรียนรู้ผ่านสถานท่ีและ

ตกแต่งสปาคือป้ายสถานประกอบแสดง
ความเป็นไทยและการตกแต่งภายในแบบ
ไทยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ การเรียนรู้ผ่านการ
เรียนรู้จากกิจกรรมคือการเปล่ียนเสือ้ผ้าและ
รองเท้าอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเชน่กนั 
 

 
ตารางที่ 2 ภาพรวมแสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบั    ความ
คดิเห็นตอ่วิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บริการสปาไทย ระหว่างการ
รับบริการ 
 

ปัจจัย X  . .S D  แปลผล 
การเรียนรู้จากบุคคล    
     1. พนกังานนวดเป็นคนไทยใสเ่คร่ืองแบบไทย 4.98 .140 มากท่ีสดุ 
การเรียนรู้จากส่ือในสปา    
     2. พนกังานนวดให้ข้อมลูระหวา่งการนวดโดยกิริยาทา่ทาง 4.84 .364 มากท่ีสดุ 
การเรียนรู้จากสถานท่ีและการตกแต่งสปา    
     3. การตกแตง่ภายในห้องนวดแบบไทย 4.89 .448 มากท่ีสดุ 
     4. กลิ่นสมนุไพรภายในห้องนวดแบบไทย 4.64 .574 มากท่ีสดุ 
     5. เสียงดนตรีไทย 4.43 .640 มาก 
การเรียนรู้จากกิจกรรม    
     6. การไหว้ครูก่อนให้บริการนวด 4.99 .121 มากท่ีสดุ 
     7. บริการการนวด 4.99 .121 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.79 .227 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความคิดเห็นต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้าม
วฒันธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บริการสปา
ไทย ผลการวิจยัพบว่า ระหว่างการรับบริการ 
มี ก ารเรีย น รู้อ ยู่ ใน ระ ดับ ม าก ท่ี สุ ด  อัน
ประกอบด้วย การเรียน รู้ผ่านบุคคล คือ 

พนกังานนวดท่ีเป็นคนไทย การเรียนรู้ผ่านส่ือ
คือ พนักงานนวดให้ข้อมูลระหว่างการนวด
โดยกิริยาท่าทาง การเรียนรู้ผ่านสถานท่ีและ
ตกแต่งสปาคือ การตกแต่งภายในห้องนวด
แบบไทยและกลิ่นสมุนไพรไทยในห้องนวด
แบบไทยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ การเรียนรู้ผา่น

 จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ

คิดเห็นต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย ผลการวิจัย

พบว่า ระหว่างการรับบริการ มีการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับมากที่สุด อันประกอบด้วย การเรียนรู้ผ่าน

บุคคลคือ พนักงานนวดที่เป็นคนไทย การเรียนรู้

ผ่านสื่อคือ พนักงานนวดให้ข้อมูลระหว่างการนวด

โดยกิรยิาท่าทาง การเรยีนรูผ่้านสถานทีแ่ละตกแต่ง

สปาคือ การตกแต่งภายในห้องนวดแบบไทยและ

กลิ่นสมุนไพรไทยในห้องนวดแบบไทยอยู่ในระดับ

มากที่สุด การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมคือ การนวดแบบ

ไทย การลงน�า้หนกั มคีวามแรง การนวดเพ่ือบ�าบดั

แก้อาการเจบ็ป่วย การนวดเพ่ือความผ่อนคลาย ใช้

เฉพาะมือในการนวด และใช้มือ เท้า ศอก ในการ

นวด และการไหว้ครูก่อนให้บริการนวดอยู่ในระดบั

มากที่สุดเช่นกัน
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จากตารางท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น

ต่อต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้าน

เอกลกัษณ์การให้บรกิารสปาไทย ผลการวิจยัพบว่า 

หลังการรับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ทีส่ดุ เมือ่พิจารณาเป็นรายได้ จะเหน็ว่าให้พนักงาน

ต้อนรับส่งลูกค้าเป็นคนไทยอยู่ในระดับมาก การ

เรียนรู้จากสื่อในสปาคือการให้ข้อมูลการปฏิบัติตัว

หลังการนวดไทยอยู่ในระดับมาก และการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมคือ การเสิร์ฟขนมไทยอยู่ในระดับ 

ปานกลาง

  3. ความต้องการกระบวนการ การเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บรกิารสปาไทย

ส�าหรับกลุ ่มผู ้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก

ประเทศรัสเซีย

ตารางที่ 3 ภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของระดับ ความคิดเห็นต่อวิธี

การสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย หลังการรับบริการ
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กิจกรรมคือ การนวดแบบไทย การลงน า้หนกั 
มีความแรง การนวดเพ่ือบ าบัดแก้อาการ
เจ็บป่วย การนวดเพ่ือความผ่อนคลาย ใช้

เฉพาะมือในการนวด และใช้มือ เท้า ศอก ใน
การนวด และการไหว้ครูก่อนให้บริการนวด
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเชน่กนั 

 
ตารางที่  3 ภาพรวมแสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของระดับ  ความ
คิดเห็นตอ่วิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บริการสปาไทย หลงัการรับ
บริการ 
 

ปัจจัย X  . .S D  แปลผล 
การเรียนรู้จากบุคคล    
     1. พนกังานต้อนรับเป็นคนไทย 4.03 .437 มาก 
การเรียนรู้จากส่ือในสปา    
     2. การให้ข้อมลูการปฏิบตัติวัหลงัการนวดไทย 4.13 .521 มาก 
การเรียนรู้จากสถานท่ีและการตกแต่งสปา    
     3. การตกแตง่แบบไทยในสว่นห้องโถง 4.80 .572 มากท่ีสดุ 
     4. เสียงดนตรีไทย 
การเรียนรู้จากกิจกรรม 

4.80 .566 มากท่ีสดุ 
 

     5. การเสิร์ฟอาหารวา่งและการเสิร์ฟเคร่ืองดื่มสมนุไพร 4.79 .568 มากท่ีสดุ 
     6.  การเสิร์ฟขนมไทย 2.78 .569 ปานกลาง 
     7. เปล่ียนเสือ้ผ้า/รองเท้า 4.80 .568 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.70 .188 มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างมีระดบั

ความคิดเห็นต่อต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้
ข้ า ม วัฒ น ธ รรม ด้ าน เอ ก ลั ก ษ ณ์ ก า ร
ให้บริการสปาไทย ผลการวิจัยพบว่า หลัง
การรับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายได้ จะเห็นว่าให้
พนักงานต้อนรับส่งลูกค้าเป็นคนไทยอยู่ใน
ระดบัมาก การเรียนรู้จากส่ือในสปาคือการ

ให้ข้อมลูการปฏิบตัิตวัหลงัการนวดไทยอยูใ่น
ระดับมาก และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมคือ 
การเสิร์ฟขนมไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  3. ความต้องการกระบวนการ   
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์
การให้บ ริการสปาไทยส าห รับก ลุ่ม
ผู้บ ริ โภคชาว รัส เซี ย ในก รุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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ตารางที่ 4  ภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับ ความคิดเห็นต่อ

ความต้องการเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย

ความคิดเห็นต่อความต้องการด้านเอกลักษณ์

การให้บริการสปาไทย X  S.D แปลผล

ก่อนรับบริการ 3.91 .356 มาก

ระหว่างการเข้ารับบริการ 4.45 .157 มาก

หลังการเข้ารับบริการ 3.68 .385 มาก

 ภาพรวม 4.01 0.27 มาก

  

 จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ

คดิเห็นต่อความต้องการเอกลกัษณ์การให้บรกิารส

ปาไทย ในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( ) และเมื่อ

พิจารณาขั้นตอนการให้บริการ ก่อนการรับบริการ 

ระหว่างการรบับรกิาร และหลงัการรบับรกิาร พบว่า

กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อความต้องการ

เอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย อยู่ในระดับมาก

ทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนระหว่างการเข้ารับบริการมี

ความต้องการมากกว่าขั้นตอนอื่น ( = 4.45, S.D. 

= .157)

 4. กระบวนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ด้านเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ตามความต้องการ

ของกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย ในกรุงมอสโก 

  1) ก่อนการรับบริการ ผู้ประกอบการ  

สปาไทยในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สามารถ

สร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทย

ในด้านเอกลกัษณ์ในตัวคนไทยได้ดังนี ้(1) การเรยีน

รูจ้ากบคุคล สามารถสร้างการเรยีนรูเ้อกลกัษณ์และ

อัตลักษณ์สปาไทยโดยพนักงานต้อนรับเป็นคน

รสัเซยี พูดภาษารสัเซยี (2) การเรยีนรูจ้ากสือ่ในสปา 

โดยโบรชัวร์ที่ออกแบบในรูปแบบไทย และใบเมนู

ที่ออกแบบในรูปแบบไทย แต่ภาษาที่ใช้เป็นภาษา

รัสเซีย (3) การเรียนรู้จากสถานที่และการตกแต่ง

สปา โดยการตกแต่งภายในแบบไทย และกลิ่น

สมุนไพรไทยในห้องโถง เสียงดนตรีไทย (4) การ

เรียนรู ้จากกิจกรรม โดยการให้การต้อนรับของ

พนักงานท่ีรู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัว พนักงาน 

มีความเป็นกันเอง มีการเสิร์ฟชาสมุนไพรไทย 

ก่อนการนวด การกล่าวค�าต้อนรับ ทักทาย (สวัสดี) 

การเอาอกเอาใจโดยการช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าและ

รองเท้า 

  2) ระหว่างการรับบริการ ผู้ประกอบ  

การสปาไทยในกรงุมอสโก ประเทศรัสเซยี สามารถ

สร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทย

ในด้านสมัผสั ด้านรปู ด้านเอกลกัษณ์ในตวัคนไทย 

ด้านเสียง และด้านกลิ่น โดยมีวิธีการสร้างการเรียนรู้

ดังน้ี (1) การเรียนรู้จากบุคคล สามารถสร้างการ

เรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทย โดย

พนักงานนวดท่ีเป็นคนไทยใส่เคร่ืองแบบท่ีตกแต่ง

ด้วยผ้าลายไทย พนักงานพูดส่ือสารภาษารัสเซีย 

(2) การเรียนรู้จากสื่อในสปา โดยพนักงานนวด 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนวด (3) การเรียนรู้จากสถาน

ทีแ่ละการตกแต่งสปา โดยกล่ินสมุนไพรไทยในผลิต

ภัณฑ์สปา และการตกแต่งภายในห้องนวด (4) การ

เรียนรู้จากกิจกรรม โดยการลงน�้าหนักการนวด 

มีความแรงแบบไทย การนวดเพื่อบ�าบัดแก้อาการ
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เจ็บป่วย พนักงานต้อนรับมีความเอาอกเอาใจ  

การนวดเพ่ือความผ่อนคลาย การใช้เฉพาะมือ 

ในการนวด และการใช้มือ เท้า ศอก ในการนวด  

มีการล้างเท้า และการไหว้ครูก่อนนวด

  3) หลังการรับบริการ ผู้ประกอบการ  

สปาไทยในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สามารถ

สร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทย

ในด้านเอกลักษณ์ในตัวคนไทย ด้านรส ด้านรูป 

ด้านเสียง และด้านกลิ่น โดยมีวิธีการสร้างการ 

เรียนรู้ดังนี้ (1) การเรียนรู้จากบุคคล สามารถสร้าง

การเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทยโดย

ต้องการให้พนักงานต้อนรับส่งท่าน (2) การเรียนรู้

จากสื่อในสปา โดยการให้ค�าแนะน�าหลังรับบริการ 

โดยเอกสารสิง่พิมพ์ (3) การเรยีนรูจ้ากสถานทีแ่ละ

การตกแต่งสปา โดยห้องพักคอยหลังรับบริการ

ตกแต่งแบบไทย ห้องพักคอยหลังรับบริการมีกลิ่น

สมุนไพรไทย (4) การเรียนรู้จากกิจกรรม โดยการ

กล่าวค�าลาและขอบคณุ เป็นภาษารสัเซยี เอาอกเอาใจ

ผ้าเย็นหรอืผ้าร้อนส�าหรบัเชด็หน้า บรกิารเครือ่งดืม่

สมุนไพรไทยหลังการนวด และบริการอาหารว่าง

แบบไทย หลงัการนวดและการเปลีย่นเสือ้ผ้า รองเท้า 

  นอกจากนี้ปัจจัยที่กลุ่มผู้บริโภคไม่เกิด

การเรียนรู้ ไม่เข้าใจและไม่ต้องการต่อการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของ

ผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก มีดังนี้

  1) ก่อนกระบวนการการเรยีนรู ้กิจกรรม

ท่ีไม่มีผลต่อการสร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์สปาไทย ได้แก่ (1) การเรียนรู้จากบุคคล 

ในการสร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 

สปาไทยนัน้ พนกังานต้อนรบัไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนไทย 

และพนักงานต้อนรับไม่จ�าเป็นต้องพูดภาษาไทย 

(2) การเรียนรู ้จากสถานท่ีและการตกแต่งสปา  

ป้ายสถานประกอบการภาษาอังกฤษ และป้าย

สถานประกอบการภาษาไทยไม่มีผลต่อการสร้าง

การเรียนรู้ (3) การเรียนรู้จากกิจกรรม การต้อนรับ

ทักทายแบบสากลด้วยการจับมือ ไม่มีผลต่อการ

สร้างการเรียนรู้

  2) ระหว ่างกระบวนการการเรียนรู ้  

เสียงดนตรีไทยไม่มีผลต่อการสร้างการเรียนรู้

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทย

  3) หลงักระบวนการการเรียนรู้ กิจกรรม

ที่ไม่มีผลต่อการสร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์สปาไทย ได้แก่ (1) การเรียนรู้จากบุคคล 

ในการสร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 

สปาไทยนัน้พนกังานนวดไม่จ�าเป็นต้องไปส่งลกูค้า  

(2) การเรยีนรูจ้ากสือ่ในสปา การให้ค�าแนะน�าหลงั

รับบริการ โดยพนักงานไม่มีผลต่อการสร้างการ

เรยีนรู ้(3) การเรยีนรูจ้ากสถานทีแ่ละการตกแต่งสปา 

เครื่องเรือนไทยไม่มีผลต่อการสร้างการเรียนรู ้ 

(4) การเรียนรู้จากกิจกรรม การกล่าวค�าลาและ

ขอบคณุ เป็นภาษาองักฤษ การเสิร์ฟขนมไทยไม่มผีล

ต่อการเรียนรู้ 

อภิปรายผล

 การอภิปรายผลกระบวนการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปา

ไทย ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย ในกรุงมอสโก 

ที่สร้างขึ้นจากผลการวิจัย ดังนี้

 1. กระบวนการสร้างการเรยีนรูข้้ามวฒัธรรม 

ขัน้ก่อนการเข้ารบับรกิาร ผลการวิจยัพบว่า ขัน้ก่อน

การเข้ารับบริการ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ 

สปาไทยในด้านเอกลักษณ์ในตัวคนไทย ด้านรูป 

ด้านเสียง ด้านกลิ่น และด้านรส ตามล�าดับ โดย

สร้างการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรม ผ่านสถานที่และ 

การตกแต่งสปา ผ่านบุคคล และผ่านสื่อ ทั้งนี้อาจ
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เป็นเพราะเมื่อผู้บริโภคเข้าสู่ภายในสถานประกอบ

การสปาไทย การให้บริการด้วยความเอาอกเอาใจ 

และด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัย

ไมตร ีเป็นเอกลกัษณ์ทีอ่ยูใ่นตวัคนไทย ซึง่สามารถ

สร้างการเรียนรู ้ได้ผ่านบุคคลคือพนักงานที่ให้

บริการผ่านกิจกรรมการบริการ เช่น การเปลี่ยน

เสือ้ผ้า รองเท้าและการล้างเท้าให้ลกูค้าก่อนการรบั

บริการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์

ปัจจัยที่น�าไปสู ่ความส�าเร็จของสปาไทย โดย

ส�านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(2558) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยด้านบุคลากรให้บริการ 

ควรมีบุคลิกภาพและอุปนิสัยอ่อนน้อม สุภาพ  

ย้ิมแย้มแจ่มใสทีเ่อือ้ต่อการด�าเนินธุรกจิเป็นอย่างดี 

ซึ่งบุคลิกภาพดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของ 

อัตลักษณ์สปาไทยตามแนวคิดไทยสัปปายะหรือ

ไทยสบายซึง่อธิบายถึง ความสบายทีไ่ด้จากบคุคล

รอบข้างท่ีรวมถึงความสะดวกสบายจากการได้รับ

การบรกิารจากผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและความ

มนี�า้ใจจากผูใ้ห้บรกิารก็เป็นความสบายอีกประเภท

หนึ่งด้วย แสดงถึงความเป็นมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน

ของคนไทย (ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข, 

2554-2556) โดยลักษณะดังกล่าวเป็นผลมาจาก

จารีตประเพณีและวัฒนธรรมการต้อนรับขับสู ้  

ด้วยความยินดีเต็มอกเต็มใจ ย้ิมแย้มแจ่มใส การ

รบัรองแขก การมมีารยาททีดี่ของเจ้าบ้าน ให้เกียรติ

กับแขกแปลกหน้า ซึ่งเมื่อน�าอัตลักษณ์น้ีมาใช้ใน

ธุรกิจสปาไทย จึงเป็นที่สนใจและยอมรับในระดับ

สากล จนท�าให้สปาไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

(สถาบนัพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 

2546) สอดคล้องกับการวิจยัของ นาถฤด ีมณีเนตร 

(2549: บทคดัย่อ) ซึง่ได้ศกึษาวิจยัการพัฒนาธุรกจิ

ท่องเท่ียวเชงิสขุภาพ : กรณีศึกษาการนวดแผนไทย 

โดยผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าชาวต่างประเทศ  

มีความพึงพอใจในความย้ิมแย้มแจ่มใสและ 

การต้อนรับดูแลและเอาใจใส่ 

 นอกจากน้ี การตกแต่งหรือออกแบบสถานท่ี

ให้บรกิารโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบไทย เช่น การใช้

เครือ่งเรอืนไทย ป้ายชือ่ภาษาไทยหรอืมคีวามเป็นไทย 

เป็นการส่ือสารเพ่ือสร้างการเรียนรู้ผ่านสถานท่ี 

ให้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการธุรกิจ 

สปาไทย ทีก่ล่าวถึงการออกแบบสิง่แวดล้อมทีเ่ป็น

ปัจจัยที่สร้างความรู้สึกท่ีปรากฎแก่ประสาทสัมผัส

ด้าน รูป (Sight) คอื สิง่ท่ีเป็นภูมทัิศน์และภมูสิถาปัตย์ 

บรรยากาศภายนอกโดยรอบ เช่น รปูแบบการตกแต่ง

สถานที่หรือสวน ต้นไม้ ดอกไม้ แต่งแต้มด้วยสีสัน

สวย ๆ นานาชนิด และผสมผสานกับพ้ืนท่ีน�้า 

เพ่ือช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED, 2554) 

นอกจากน้ี ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข (2554-

2556) ยังได้กล่าวถึง อตัลกัษณ์สปาไทย (Thai Spa 

Identity) ไทยสัปปายะ มีลักษณะความเป็นองค์

รวมของความสบายหรือสภาพทั้ง 7 อย่างที่ท�าให้

เกิดความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิต โดยด้าน 

ท่ีอยู่อาศัยอันสบาย ซึ่งได้แก่ สถาปัตยกรรมไทย 

อนัเป็นมรดกท่ีมคีณุค่าและมคีวามหมายในตวัเอง 

มเีอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นภูมทัิศน์

ทีส่วยงาม เป็นศลิปะทีบ่่งบอกถึงวฒันธรรม วิถีการ

ด�ารงชีวิตที่เรียบง่ายแต่สง่างาม ไม่เพียงเท่านั้น

ท�าเลที่ต้ังของที่อยู่อาศัยอันสบายยังหมายความ

รวมถึง สถานท่ีท่ีปลอดภัย สงบ ร่มร่ืน และมี 

ระบบสาธารณูปโภคที่ดีอีกด ้วย นอกจากน้ี  

การใช ้สื่อสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ 

ผ่านสถาปัตยกรรมไทย ตัวอักษร ภาษา รูปปั้น  

ของตกแต่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งเร้าท่ีกระตุ้น 
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ให้เกิดการเรียนรู้ขั้นแรกผ่านการมองเห็น ซึ่งท�าให้

ผู ้บริโภคเกิดการตีความ เข้าใจ และเกิดการ 

ตัดสินใจได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและคงอยู่

เป็นเวลานาน (Mishra, (2008 : 237) และยังสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ซึ่งได้

ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสปาในประเทศไทยของนกัท่องเทีย่วชาวจนี 

กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งข้อค้นพบของวิจัย 

ในครั้งน้ีน�ามาสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจ 

สปาในประเทศไทยสาหรับนักท่องเท่ียวชาวจีน 

ประการหนึง่คอืการออกแบบตกแต่งสปา แบบไทย 

ดงัน้ี การออกแบบและตกแต่งทางเข้าและป้ายต่าง ๆ  

ซึง่เป็นสิง่แรกทีผู่บ้รโิภคชาวรสัเซยีสามารถพบเหน็ 

และน�าไปสู ่กระบวนการเรียนรู ้เอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์ของสปาไทย จึงมีความส�าคัญเป็น 

อันดับแรกในกระบวนการสร้างการเรียนรู ้ข้าม

วัฒนธรรม 

 นอกจากน้ี ในการสร้างการเรียนรู ้ข้าม

วัฒนธรรมในกระบวนการก่อนเข้ารับบริการ จาก

ผลการวิจัยยังพบว่า สามารถสร้างการเรียนรู ้

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทยด้านเสียง 

ด้านกลิ่น และด้านรส ซึ่งอาศัยการสร้างการเรียนรู้

ผ่านสถานที่ และผ่านสื่อในการให้บริการ กล่าวคือ 

เมื่อลูกค้าเข้าสู ่ภายในสถานประกอบการสปา  

ควรมกีารสร้างบรรยายกาศโดยใช้เสยีงเพลงบรรเลง

หรือดนตรีไทย นอกจากนี้ยังสามารถใช้สื่อในการ

สร้างความเข้าใจแก่ลูกค้าได้ เช่นการอธิบายด้วย

วาจา การให้สือ่รปูภาพ แผ่นพับ โบวชวัร์ การแต่งกาย 

การบริการเสิร์ฟเครื่องดื่มสมุนไพรในระหว่างรอถึง

ล�าดบัการให้บรกิาร ทัง้นีเ้นือ่งจากการใช้บรกิารของ

ลกูค้าในการรบับรกิารแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 

1-3 ชั่วโมง การผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือสร้าง

การเรียนรู ้จึงมีความส�าคัญ อาทิ การออกแบบ

ภายในท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ไทย หรือสะท้อนแนว

ความคิดของผู้ด�าเนินธุรกิจสปานั้น ๆ สิ่งที่เป็นไทย 

ได้แก่ พ้ืนไม้ หรือพ้ืนกระเบื้องดินเผา รวมถึงงาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ การตกแต่งผนัง โดยการน�าเครื่อง

ตกแต่งแบบไทย ๆ  หรอืผ้าไหมใส่กรอบ เครือ่งจกัสาน

ทีน่�ามาประดบัมมุห้อง เคร่ืองแบบพนกังาน ซึง่ต้อง

เน้นเอกลักษณ์ไทยโดยการน�าลวดลายแบบไทย ๆ 

มาผสมผสานกับผ้าไทย การใช้ศาสตร์และศิลปะ

แห่งคันธบ�าบัด(Aromatherapy) ด้วยกลิ่นหอม 

และน�้ามันระเหยท่ีสกัดได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพรไทย การใช้ดนตรีไทยมีความไพเราะ 

ครบถ้วนของอรรถรสทั้ง เครื่องสาย ดีด สี ตี เป่า  

เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกลมกลืน

รูส้กึผ่อนคลาย (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 

2554)  และสอดคล ้อง กับผลการ วิ จัยของ  

สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยทาง 

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาใน

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา

จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงข้อค้นพบของวิจัยในคร้ังนี้น�ามาสู่

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจสปาในประเทศไทย

ส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวจีน คือ สปาควรมีการ

ตกแต่งแบบไทย มีเครื่องดื่มต้อนรับที่มีเอกลักษณ์ 

สปาต้องมกีลิน่หอม และควรมเีสยีงเพลงทีส่ร้างเสรมิ

บรรยากาศในการผ่อนคลาย

 2. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒธรรม 

ข้ันระหว่างการเข้ารับบริการ ผลการวิจัยพบว่า  

ขั้นระหว ่างการเข ้ารับบริการ สามารถสร ้าง

กระบวนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์ของ สปาไทยด้านสัมผัส ด้านรูป  

ด้านเอกลักษณ์ในตวัคนไทย ด้านเสยีง และด้านกล่ิน

ตามล�าดบั โดยสร้างการเรยีนรูผ่้านกิจกรรม ผ่านบคุคล 

ผ่านสถานที่และการตกแต่งสปา และผ่านสื่อ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะกิจกรรมท่ีส�าคญัทีสุ่ดในกระบวนการ
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ระหว่างการให้บริการคือ การนวดสปา ซึ่งตาม

นิยามในการศึกษาครั้ ง น้ี  การสร ้างการรับรู  ้

ในเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย ด้านการ

สัมผสัจะสามารถสร้างได้ในเฉพาะขัน้ตอนระหว่าง

การให้บริการ โดยอาศัยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมคือ

การนวด ซึ่งเอกลักษณ์ท่ีส�าคัญของสปาไทยด้าน

การสัมผัสหรือการนวด คือรูปแบบของการนวด

แบบไทย ทั้งแบบเฉลยศักดิ์และแบบราชส�านัก ซึ่ง

มีความแตกต่างกันในท่วงท่า ลักษณะการนวด 

และน�้าหนักในการนวด กล่าวคือ การนวดแบบ

เชลยศักดิ์ (Thai Traditional Massage) เป็นการ

นวดแบบสามัญชนใช้สองมือและส่วนอื่น ๆ ของ

ร่างกายในการนวด เช่น เท้า ศอก การลงเข่า เป็นต้น 

โดยไม่ต้องใช้ยา เป็นท่านวดที่มีความเป็นอิสระ  

การนวดชนิดนี้ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน  

เป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลายในสงัคมไทย ส่วนการนวดแบบ

ราชส�านัก (Royal Thai Massage) หมายถึง 

หมอนวดราชส�านักหรอืหมอหลวง การนวดใช้เวลาส้ัน

แต่มีประสิทธิภาพสูง ท่าทางการนวดท่ีสุภาพ

เรยีบร้อยและต้องมกีารฝึกปรอืฝีมอืให้คล่อง มเีทคนิค

การนวดที่เรียกว่า “หน่วง เน้น น่ิง” การนวดแบบ

ราชส�านักท่าทางต่าง ๆ ในการนวดจะได้รับการ

พัฒนาให้สุภาพและมักนวดด้วยนิ้วมือเท่าน้ัน 

เพ่ือให้สามารถควบคุมน�้าหนักในการนวดไม่ให้

มากเกินไป (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญและคนอื่น ๆ, 

2550) ดังนั้น ด้วยเอกลักษณ์ของการนวดทั้งรูป

แบบ และน�้าหนักการนวด จึงท�าให้การนวดไทย

เป ็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย 

สอดคล้องกับข้อมูลของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (2546) ท่ีว่า การนวด

แผนไทยได้ขยายเป็นวงกว้างท�าให้ชาวต่างชาติ 

มคีวามสนใจท่ีจะศกึษาเรยีนรู ้และรบับรกิารนวดไทย

ในแต่ละด้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบ 

ราชส�านกั หรอืนวดแบบเชลยศกัดิ ์ด้วยความโดดเด่น

ของศิลปะการนวดแบบไทยและผลที่ได้รับจาก 

การนวดที่ท�าให้ระบบการหมุนเวียนเลือดลมดีข้ึน 

กล้ามเนื้อเส้นเอ็นผ่อนคลาย จึงท�าให้นวดไทยเป็น

ที่นิยมในกลุ่มชาวต่างประเทศ การนวดไทยจึงถูก

ใส่ไว้ในเมนูการบริการในกลุ่มของเมนูนวดต่าง ๆ 

ในธุรกิจสปา และเมือ่น�ามาจดัลงโปรแกรมข้ันตอน

การให้บริการตามล�าดับกับการรักษาสุขภาพด้วย

สมุนไพรไทย ผสมผสานกับการนวดไทยก็จะได้รับ

ผลดีเลิศที่สัมผัสและรู้สึกได้ 

 นอกจากน้ี การใช ้พนักงานนวดหรือ

พนักงานให้บริการท่ีเป็นคนไทยในการบริการนวด 

สามารถสร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

สปาไทยด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านเอกลักษณ์ในตัวคน

ไทย โดยท้ังนี้เพราะลักษณะที่ส�าคัญของคนไทยที่

ชาวต่างชาตยิอมรบั คอื Power of The Thai Touch 

คือท่ีแฝงไว้ด้วยความนุ่มนวล อ่อนน้อม ถ่อมตน 

อ่อนโยน ดแูลทะนถุนอมและเอาใจใส่ทกุรายละเอยีด

จาก Spa Therapist (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED, 2554) นอกจากนี้

การให้ข้อมลูหรือการพูดคยุในระหว่างการนวด หรือ

การท�าสปาก็สามารถสร้างการเรยีนรู้ในเอกลกัษณ์

และ อัตลักษณ์สปาไทยได้ สอดคล้องกับประเภท

ของแหล่งเรียนรู ้ของ Nichols (1971 : 342)  

ที่อธิบายว่าแหล่งเรียนรู ้สามารถสรุปได้เป ็น  

3 ประเภท คือ 1) แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น 

ครู ปราชญ์ ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน นักการศึกษา  

นักวิจัย ผู้ประกอบการต่าง ๆ 2) แหล่งการเรียนรู ้

ทีเ่ป็นสถานท่ี เช่น โรงเรยีน ห้องสมดุ สถานประกอบ

การ ศาสนสถาน แปลงเกษตร สถานท่ีทางธรรมชาติ

ต่าง ๆ เป็นต้น 3) แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นสื่อสาร

สนเทศ และสื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทาง

คอมพิวเตอร์ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมต่าง ๆ 
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เป็นต้น โดยพนกังานทีใ่ห้บรกิารนวดหรอืท�าสปาจดั

อยู่ในกลุม่แหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นบคุคล ซึง่สามารถสร้าง

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ โดยการให้ความรู ้ 

(Knowledge) และสร้างประสบการณ์ (Experience) 

ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้บริโภคได้ 

(Schiffman and Kanuk, 1994 : 201) การสร้าง

การเรียนรู้ด้านรูป โดยการออกแบบและตกแต่ง

ภายในห้องนวดแบบไทย และการใช้เสียงเพลง

บรรเลงในระหว่างการให้บริการ จะสามารถช่วย

สร้างความผ่อนคลายให้กับลกูค้าได้ สอดคล้องกับ

กรอบและแนวคดิของเอกลกัษณ์สปาไทย โดยกรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2554) ด้านเสียง ซึ่ง

อธิบายว่าดนตรีไทยมีความไพเราะครบถ้วนของ

อรรถรสทั้ง เครื่องสาย ดีด สี ตี เป่า ดนตรีไทยที่ใช้

บรรเลงในสปาไทย ควรเป็นดนตรขีองแต่ละท้องถ่ิน 

เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกลมกลืน

รู้สึกผ่อนคลายกับท่วงท�านอง โดยในแต่ละท้องถิ่น

มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างทั้ง 4 ภาค 

ที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน

 ท้ังนีก้ระบวนการเรยีนรูข้้ามวัฒนธรรมด้าน

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย ในข้ัน

ระหว่างการรับบริการที่สามารถสร้างได้ควบคู่กับ

การสัมผัส (การนวด) คือ การสร้างการเรียนรู ้

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ด้านกลิ่น กล่าวคือ กลิ่น

ของผลติภณัฑ์สปาท่ีใช้ในระหว่างการนวด โดยการใช้

ผลติภัณฑ์สปาทีท่�ามาจากสมนุไพรไทยก็จะสามารถ

สร้างการเรียนรู้ได้ ซึ่งจริยา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

(2553) ได้กล่าวถึงการกลยุทธ์ธุรกิจสปา ประการ

หน่ึงคือการค้นหาเอกลักษณ์ธุรกิจสปาของตัวเอง

ให้เจอ แล้วจดัการน�าเสนอให้โดดเด่น หมัน่ย�า้จดุขาย

ของร้านสปาของตนอยู่เสมอ โดยสมุนไพรไทยเป็น

สิง่หนึง่ท่ีมชีือ่เสยีง การประยุกต์ศาสตร์ของสมนุไพร

ไทยมาใช้ในธุรกิจสปาสามารถท�าให้เกิดการบ�าบดั 

นวด และรักษาด้วยสมุนไพร นอกจากนี้ การใช้ 

ลูกประคบ การอบสมุนไพร การใช้เคร่ืองร�่าไทย 

สมนุไพรไทย ยังเป็นการประยุกต์ใช้ภมูปัิญญาไทย

ที่โดดเด่น โดยเน้นการใช้วิธีการธรรมชาติเป็นหลัก 

(ส�านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

และกระทรวงสาธารณสุข, 2554-2556)

 3. กระบวนการสร้างการเรยีนรูข้้ามวัฒธรรม 

ขัน้หลงัการเข้ารบับรกิาร ผลการวจิยัพบว่า ข้ันหลงั

การเข้ารับบริการ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ 

สปาไทยด้านรูป ด้านเอกลกัษณ์ในตวัคนไทย ด้านรส 

ด้านรูป ด้านเสียง และด้านกลิ่นตามล�าดับ โดย

สร้างการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรม ผ่านสถานที่และ 

การตกแต่งสปา ผ่านบุคคล และผ่านสื่อ 

 ทั้ง น้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมหลักของ 

ผูบ้รโิภคหลงัจากการใช้บรกิารสปาหรอืการนวด คอื

การพักเพ่ือผ่อนคลายอริยิาบถ และรอกระบวนการ

หลงัจากรบับรกิาร เช่น การช�าระเงนิ เป็นต้น ดงันัน้

ผลจากการศึกษาจึงพบว่า การให้บริการผ้าร้อน  

ผ้าเย็น ส�าหรับการเช็ดหน้า เช็ดร่างกาย การพูดคุย

เพ่ือให้ข้อมูลระหว่างรอบริการต่อไป หรือการดูแล

ตวัเองหลงัจากการใช้บริการแล้ว สามารถช่วยสร้าง

การเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์ในตัวคนไทย จากการ

แสดงออกถงึความอ่อนน้อมในการให้บรกิาร ความ

เต็มใจในการให้บริการแก่ลูกค ้า นอกจากน้ี  

การออกแบบและการตกแต่งพ้ืนท่ีในส่วนห้องพัก

คอยหลังการรับบริการแบบไทย รวมถึงอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้เครื่องเรือนต่าง ๆ ซึ่งควรมีความเป็นไทย 

รวมถึงการบริการเครื่องดื่มสมุนไพร หรือขนม หรือ

อาหารว่าง ซ่ึงการใช้ขนมไทย หรืออาหารว่างไทย 

ก็จะสามารถสร้างการเรยีนรูเ้อกลกัษณ์ด้านรสได้ด้วย 

ทั้งนี้  ในพ้ืนที่ส ่วนพักคอยสามารถสร้างความ 

ผ่อนคลายให้กับลูกค้าด้วยการเปิดเพลงบรรเลงคลอ 
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รวมถึงการใช้กลิ่นของสมุนไพร หรือดอกไม้ เครื่อง

หอมไทยท่ีเหมาะสมได้ด้วย ซึ่งกระบวนการและ

กิจกรรมท่ีกล ่าวมาข ้างต ้นนั้นเป ็นการสร ้าง

ประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค จนเกิดเป็นการเรียนรู้ 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้บริโภคของ 

Assael (1998 : 105) การเรียนรู ้  หมายถึง  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น อันเป็นผล

เนื่องมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรียนรู ้

ประกอบด้วย 3 ระดับ 1) ความรู้ (Knowledge) 

เป็นการเรียนรู ้ที่เกิดจากการที่ได้รับความรู ้จาก

บคุคลอืน่ 2) ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) 

เกิดจากสิ่งที่เราได้สัมผัส ได้พบเห็นมา และ 3)  

การเชื่อมโยง (Association) เป็นการโยงความคิด

กับประสบการณ์ท่ีเคยได้พบเหน็มาก่อน หรอืสงัเกต

สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น หรือการบอกจากผู้อื่น นอกจากนี้

การผสมผสานและการสื่อสารเอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่กระบวนการก่อน 

รับการบริการ ระหว่างรับการบริการ และหลัง 

การรับการบริการยังช ่วยย�้าเอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์ของสปาไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 

ของ (จริยา อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2553) ที่กล่าวว่า 

การย�้าอัตลักษณ์สามารถสื่อผ่านองค์ประกอบโดย

รวมของร้านสปาท้ังหมด เช่น การน�าวฒันธรรมไทย

เข้าไปผสมผสานกับองค์ประกอบในการนวด 

(Cultural Integration) แล้วสือ่ผ่านชดุยูนฟิอร์มของ

พนักงานที่อาจใช้เป็นชุดไทย งานออกแบบอาคาร

ให้เป็นทรงไทย งานตกแต่งภายในท่ี สื่อถึงความ

เป็นไทยรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพราะ 

สิง่เหล่านีส้ามารถสร้างประสบการณ์ความประทับใจ 

ความผูกพันให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ และสอดคล้อง

กับงานวิจยัของสปิปศิณี บาเรย์ (2555) ซึง่ได้ศึกษา

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

สปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนกรณี

ศกึษาจงัหวัดภเูก็ต โดยผลการวจิยัพบว่า นกัท่องเทีย่ว

ชาวจีนให้ความส�าคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส  

ด้ังนั้นในสปาควรมีการตกแต่งสปาแบบไทย  

ภายในสปาต้องมีกลิ่นหอม มีความเงียบสงบ หรือ

มีการใช้เสียงเพลงท่ีสร้างเสริมบรรยากาศในการ

ผ่อนคลาย บุคลากรในสปาควรได้รับการฝึกอบรม

ทั้งทางด้านวิชาการและการให้บริการมีกิริยา

มารยาทที่ดีและควรมีความเป็นมืออาชีพในการ 

ให้บริการ

ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. การสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้าน

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย ส�าหรับ 

ผูบ้รโิภคชาวรสัเซยี ในกรงุมอสโก ในแต่ละข้ันตอน 

คือ ก่อนการรับบริการ ระหว่างการรับบริการ และ

หลังการรับบริการ สามารถสร้างการเรียนรู ้ได ้

แตกต่างกันในแต่ละข้ันตอน สถานประกอบการ 

จึงควรเลือกใช้อย่างเหมาะสม

 2. การสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้าน

เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของสปาไทย ควรมคีวาม

สอดคล้องกันในทุกข้ันตอนของการให้บริการ เช่น 

การตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย ควรมีการ

ใช้ทัง้ในขัน้ก่อนการรบับรกิาร ระหว่างการรบับรกิาร 

และหลังการรับบริการ แต่อาจมีความมากน้อย 

แตกต่างกัน เช่นในข้ันระหว่างรับบริการ ซึ่งอาจ 

มีรายละเอียดน้อยกว่าขั้นอื่น เนื่องจากจุดเน้น 

ในการสร้างการเรียนรู้ควรอยู่ที่การบริการ

 3. การก�าหนดรูปแบบของการสื่อสาร

เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของสปาไทย ผ่านสถานที่

และการตกแต่งสปา บุคคล สื่อ และกิจกรรม ควร

พิจารณาตามกลุม่เป้าหมายของสถานประกอบการ
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แต่ละแห่ง เนือ่งจากผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลบางด้านมีผลต่อความคิด

เห็นและความต้องการเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

ของสปาไทยท่ีแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยน้ีเก่ียวข้อง

โดยตรงกับการก�าหนดตลาดเป้าหมายของธุรกิจสปา

 4. ผู ้ประกอบการธุรกิจสปาไทยควรใช้

พนักงานท่ีเป็นคนไทย และควรมีการฝึกอบรม 

ตามมาตรฐาน รวมถึงการสื่อสารด้วยภาษารัสเซีย 

หรืออย่างน้อยควรใช้พนักงานที่สามารถใช้ภาษา

อังกฤษในการสื่อสารได้

 5. สถานประกอบการสปาไทย ควรมีการ

ก�าหนดขัน้ตอนและกระบวนการให้บรกิารทีช่ดัเจน 

เป็นล�าดับ เพ่ือให้พนักงานสามารถสื่อสาร และ

สร้างการเรียนรู ้เอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของ 

สปาไทยได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น มีการ

ก�าหนดกิจกรรมในการต้อนรบัลกูค้า ได้แก่ มกีารไหว้ 

กล่าวทักทายเป็นภาษาไทย เชิญลูกค้านั่ง เสิร์ฟ

เครื่องดื่มสมุนไพร สอบถามบริการ จัดเอกสาร 

ให้ลูกค้าพิจารณา เป็นต้น

 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการ  

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของธุรกิจสปาของกลุ่ม

ประเทศท่ีมีลักษณะวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทย 

รวมถึงสปาตะวันตก เพื่อสร้างความแตกต่างอย่าง

ชัดเจน

 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจและ

ความต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการสปาไทย 

ในกรุงมอสโกในประเด็นเก่ียวกับกิจกรรมการ 

ให้บริการต่าง ๆ ในสปา เพื่อน�ามาพัฒนาคุณภาพ

การให้บรกิารของสปาไทยให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้บริโภคมากขึ้น
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กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยการตลาด
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
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with the marketing in Nakonchaiburin

นิตยา โงกสูงเนิน,วรวิช โกวิทยากร, รัชดา ภักดียิ่ง

 Nittaya Ngoksungnern, Vorawit Kowithayakorn ,Ratchada Phakdeeying
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: nit-taya2555@hotmail.com

 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส�ารวจสภาพปัจจุบันการด�าเนินการทางการตลาด 

ในการเพ่ิมมูลค่าของผ้าไหมมัดหมี่ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันการด�าเนินการ

ทางการตลาดในการเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมมัดหมี่ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 3)วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ

การด�าเนินการทางการตลาดกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 4) ก�าหนดกลยุทธ์การ

เพ่ิมมลูค่าผลติภณัฑ์ผ้าไหมมดัหมีด้่วยการตลาดในกลุม่จงัหวัดนครชยับริุนทร์ กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

คือ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการผ้าไหมมัดหมี่จ�านวน 400 คน กลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ จากต้นน�้า 

กลางน�้า ปลายน�้า จ�านวน 32 กลุ่ม ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด และ ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ�านวน 

8 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) 

และการสนทนากลุม่ (Focus group) สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์ปัจจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ที่ใช้การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยการตลาดในกลุ่มจังหวัด

นครชยับรุนิทร์ คอื MARKETING STRATEGY METHODS NCBS ซึง่มาจากการวเิคราะห์ SWOT Analysis 

และการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 7 กลยุทธ์ คอื 1) กลยุทธ์ M (Managing 3 Ms) การจดัการการตลาด ได้แก่ 

Marketing 7Ps, Mckinsey’s, Marketing 4Cs 2) กลยุทธ์ E (Evaluation)การประเมินผลประกอบการ  

เช่น กระบวนการผลิต การจัดจ�าหน่าย การให้บริการของพนักงานขาย 3) กลยุทธ์ T (Transit) การวางแผน

ส่งต่อ หรือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งทางตรงทางอ้อมเช่น สร้างเครือข่ายสังคมระหว่างลูกค้า พัฒนาช่องทาง 

การจ�าหน่ายทางเว๊ปไซด์ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า 4) กลยุทธ์ H (Happiness) การมีความสุข

ทั้งผู ้ให้และผู ้รับเช่นมีการให้บริการที่ดีดุจคนในครอบครัว และบริการหลังการขาย 5) กลยุทธ์ O 

(Opportunities) การมโีอกาสในการด�าเนินธุรกิจ 6) กลยุทธ์ D (Design) การออกแบบผลติภณัฑ์  7) กลยุทธ์ 

S (Standard) การมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถน�าไปใช้ได้จริงในพ้ืนที่จังหวัด

นครชัยบุรินทร์ ซึ่งได้รับการยืนยัน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากการสนทนากลุ่มผู้ผลิตและ 
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ผู้จ�าหน่าย โดยให้เพ่ิมเตมิเรือ่งของภูมปัิญญาชาวบ้าน ซึง่จะท�าให้สามารถน�ากลยุทธ์ไปด�าเนินการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ต่อไป

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์การตลาด, การเพิ่มมูลค่า, ผ้าไหมมัดหมี่, นครชัยบุรินทร์

ABSTRACT

 The objective of this research study is 1) to survey the present status of marketing operation 

in increasing product value of Mudmee silk in the area of Nakhornchaiburin, 2) to study the present 

status of marketing operation in increasing product value of Mudmee silk in the area of 

Nakhornchaiburin, 3) to analyze the influential factors on marketing operation of the Mudmee silk 

producers on the area of Nakhornchaiburin, 4) to formulate a strategy for increasing the product 

value of Mudmee silk in the area of Nakhornchaiburin. The samples in this analysis include 400 

silk customers, 32 groups of silk producers and distributors along the whole process of supply 

chain, and 8 individuals from Provincial Commercial Office and Provincial Community Development 

Office. The tools used in analysis are questionnaire, in-depth interview, and focus group. Statistics 

used in analysis are percentage, average, standard deviation. And factor analysis 

  research results show that the strategy used in ini=creasing product value of Mudmee 

silk in the area of Nakhornchaiburin is MARKETING STRATEGY METHODS NCBS, which came 

from SWOT Analysis and component analysis, 7 strategies which are 1) Strategy M - Managing 

3Ms, marketing management including marketing 7Ps, McKinsey’s, Marketing 4Cs. 2) Strategy 

E - Evaluation, performance evaluation such as production process, distribution, service of sales 

staff. 3) Strategy T - Transit, transit planning or product distribution both directly and indirectly 

such as creating a social network between customers, improving distribution channels online to 

cover the needs of customers. 4) Strategy H - Happiness, enforcing happiness in both sellers 

and customers by giving friendly service and providing after-sales service. 5) Strategy O - 

Opportunities, encouraging business opportunities. 6) Strategy D - Design, promoting product 

design. 7) Strategy S - Standard, maintaining product standards. Moreover, the mentioned 

strategies can actually be applied to use in real life in the area of Nakhornchaiburin, with affirmations, 

comments, and suggestions from the group discussion between producers and distributors that 

folk wisdom should be featured which can further increase the effectiveness of applying and 

performing such strategies.

Keyword:  Market Strategy , increase product value, Mudmee Silk, Nakonchaiburin
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บทน�า

 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลติผ้าไหมไทยและ

ผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมาก

แห่งหนึ่งของโลก การผลิตไหมมีขั้นตอนการผลิต 

ทีใ่ช้แรงงานคนเป็นหลกั โดยเฉพาะแรงงานในชนบท 

และเป็นการสร้างรายได้ให้แรงงานไทยในชนบท 

ผ ้าไหมและผลิตภัณฑ ์ผ ้าไหมของไทยเป ็น

เอกลักษณ์ไทยที่ได ้รับการกล่าวขวัญมานาน 

ในด้านความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึง

ฝีมือการทอผ้าของคนไทยที่ได้รับการถ่ายทอด 

มาจนถึงปัจจบุนั ซึง่ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ของไทยน้ัน 

ต่างได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลายทัง้จากชาวไทย

และต่างประเทศ (วัฒนะ จูตะวิภาต, 2555)

 ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายผ้าไหมในปัจจุบันจึง

เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องการสร้างเอกลักษณ์ 

และภาพลักษณ์ตราสินค้า จึงน�าไปสู่การสร้าง 

ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ให้ผู้บริโภครับรู้ 

คุณค่าด้านความต่างทางสัญลักษณ์ มีเป็นความ

แตกต่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และยากต่อการเลยีนแบบ 

(อรทัย สายสะอาด อรสา อินทร ์น ้อย และ 

สุดาพร ตังควนิช, 2556)

 

 จากความโดดเด่นของภูมิปัญญาในเรื่อง

การทอผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าที่ทอให้เกิดลวดลาย

ด้วยการมัดย้อม มัดหมี่ จะมีจุดเด่นที่ลวดลาย และลี

 กลุ ่มจังหวัดในภาคะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง(นครชัยบุรินทร ์ ) เป ็นกลุ ่มงหวัดท่ีมี

ศักยภาพสูงในการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์

ผ้าไหม ซึ่งมีการผลิต ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและ

ปลายทาง ตั้งแต่ปลูกหม่อนไหมการแปรรูป 

การจ�าหน่ายรวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

อย่างหลากหลายและมีมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน

ผลติภณัฑ์ชมุชน ตรานกยงู พระราชทาน ผลติภัณฑ์ไหม

สามารถน�ารายได้มาสู่ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 5,593 ล้านบาทเพ่ิมข้ึน 

จากปีก่อนที่มีมูลค่า4,374.22 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 27.86และยังเป็นการยกระดับ ศักยภาพ

ของสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทย

ให้ก้าวไกล สู่สากล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ในการเสรมิสร้างฐานการผลติ การเกษตรให้เข้มแขง็

และย่ังยืน โดยพัฒนาผูป้ระกอบการ/เศรษฐกิจ ชมุชน 

ด้วยการการพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูป

ไหมนครชัย บุรินทร์ ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  

การผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน กระบวนการทอ

และออกแบบลายผ้าโดยน�านวัตกรรมการฟอกไหม 

ด้วยสารธรรมชาต ิการแปรรปูผลติภัณฑ์หม่อนและ

ไหมเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิม และการส่งเสริมการตลาด

ผลิตภัณฑ์ไหมรวมท้ังการ สนับสนุนส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วและอนุรกัษ์ภูมปัิญญาท้องถ่ินในหมูบ้่าน

วัฒนธรรมไหมเชื่อมโยงกับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ให้เกิดรายได้ไปสู่ท้องถ่ินมากที่สุด(ส�านักบริหาร

ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 ,2559:153 -154)

 ปัจจุบันมีผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่เพ่ิมมากขึ้น 

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การแข่งขัน

ทางการตลาด จากการแข่งขันด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และราคามาสูก่ารแข่งขันด้านสัญลกัษณ์

จากความเป็นรูปธรรมมาสู่นามธรรม เนื่องจาก

เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ ์

ให้มรีปูลักษณ์หรอืคณุสมบตัใิกล้เคยีงกันได้ง่ายข้ึน 

ท�าให้การก�าหนดต�าแหน่งผลติภัณฑ์เป็นไปได้ยากข้ึน 

ท�าให้ผูผ้ลติต้องปรบัใช้กลยุทธ์การแข่งขนัด้านราคา

ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และ

กลายเป็นการแข่งขันเรื่องราคาที่ไม่มีจุดสิ้นสุด 

 ดงัน้ันผูวิ้จยัจงึสนใจทีจ่ะการศกึษากลยุทธ์

ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยการ
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ตลาดในกลุ ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดของผ้า

ไหมมดัหมี ่และเพ่ิมมลูค่า ผลติภัณฑ์ผ้าไหมมดัหมี่

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

แท้จริง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขัน

ด้านการตลาดและส่งผลต่อความอยู่รอดในระยะ

ยาวของกลุ ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในกลุ ่มจังหวัด  

นครชัยบุรินทร์

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพื่อส�ารวจสภาพปัจจุบันการด�าเนินการ

ทางการตลาดในการเ พ่ิมมูลค ่าของผ ้าไหม 

มัดหมี่ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

 2. เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนัการด�าเนนิการ

ทางการตลาดในการเพ่ิมมูลค่าของผ้าไหมมัดหมี่ 

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

 3.  เ พ่ือวิเคราะห์ป ัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ด�าเนินการทางการตลาดกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ 

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

 4.  ก�าหนดกลยุทธ์การเพ่ิมมูลค่าผ้าไหม

มัดหมี่ด้วยการตลาดในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจยันี ้ใช้ระเบยีบวิธีวจิยัแบบผสม (Mixed 

Methods) (Teddlie and Tashakkori, 2009) การ

วิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ

สนทนากลุม่กับกลุม่ผูผ้ลติและจ�าหน่ายผ้าไหมมดั

หมี่ จ�านวน 32 ราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 ราย มี

แนวทางการสัมภาษณ์เป็นเครือ่งมือช่วยในการวิจยั 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Creswell, 2009) ร่วมกับการวิเคราะห์ SWOT 

Analysis ซึ่งจะท�าให้น�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์ใน

การเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมมัดหม่ีด้วยการตลาดหมี่ด้วย

การตลาด ส่วนการวจิยัเชงิปรมิาณ ศกึษาจากกลุม่

ลูกค้าผูใ้ช้ผ้าไหมมดัหมีจ่�านวน 400 ราย (Yamane, 

1973) และกลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ 

จ�านวน 32 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย

ทีพั่ฒนามาจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และงาน

วิจัยที่เก่ียวข้องบูรณาการร่วมกับผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ ซึ่งมี 2 ฉบับตามกลุ่มตัวอย่างที่จะ

 เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามดัง

กล่าวได้ผ่านการตรวจความถูกต้องเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึงน�าไป

ทดลองใช้กับพนักงานจ�านวน 30 ราย ได้ค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งชุด 0.92 

ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ (Cronbach, 

1990) สามารถใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ และ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และ

ค่าต�า่สดุ และใช้การวิเคราะห์ปัจจยั เพ่ือให้ได้กรอบ

กลยุทธ์ในการเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ด้วยการ

ตลาดในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
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ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยจ�าแนกตามวัตถุประสงค์แบ่ง

เป็น 4ตอน ประกอบด้วย 1) ส�ารวจสภาพปัจจุบนั

การด�าเนินการทางการตลาดในการเพิ่มมูลค่า

ของผ้าไหมมดัหม่ี ในกลุม่จังหวดันครชยับรุนิทร์ 

พบว ่ากลุ ่มผู ้ผลิตและผู ้จ�าหน ่ายผลิตภัณฑ ์

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.6 

ส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0  

ซึ่งมีสถานภาพสมรสแล้วคิดเป็นร้อยละ 84.4และ

การศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี ถึงร้อยละ 

68.8 มีความช�านาญและการศึกษาเรียนรู ้ 

ในเรื่องของผ้าไหมมัดหมี่ มากกว่า 7 ปี สูงถึง 

ร้อยละ 84.4 โดยผลิตลวดลายประจ�าท้องถ่ิน  

และลายประยุกต์แบบเก่ากับแบบใหม่ผสมกัน 

คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่ากัน โดยมียอดขายของ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เท่ากับ 1-2 ล้านบาทต่อปี

คิดเป็น ร้อยละ 78.1 ดังตารางนี้

รายการ จ�านวน ร้อยละ

1.เพศ

ชาย

หญิง

11

12

34.4

65.5

2. อายุ

ต่�ากว่า 30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

3

16

8

9.40

50.00

25.00
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ก า รวิ จั ย นี ้ ใ ช้ ร ะ เบี ย บ วิ ธี วิ จั ย 

แบบผสม (Mixed Methods) (Teddlie and 
Tashakkori, 2009) การวิจัยเชิงคุณภาพใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับ
กลุ่ มผู้ ผลิตและจ าหน่ายผ้าไหมมัดห ม่ี 
จ านวน 32 ราย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 8 ราย 
มีแนวทางการสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือชว่ยใน
การวิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื อ้หา (Creswell, 2009) ร่วมกับการ
วิ เค รา ะ ห์  SWOT Analysis ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้
น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่า
ผ้ า ไห มมั ดห ม่ี ด้ วยก ารตล าดห ม่ี ด้ วย
การตลาด ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษา
จากกลุม่ลกูค้าผู้ใช้ผ้าไหมมดัหม่ีจ านวน 400 
ราย (Yamane, 1973) และกลุ่มผู้ ผลิตและ
จ าหน่ายผ้าไหมมัดหม่ี จ านวน  32 ราย ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัท่ีพัฒนามา

จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องบูรณาการร่วมกับผลการวิจัยเชิง
คณุภาพ ซึง่มี 2 ฉบบัตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะ 

เก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่แบบสอบถาม
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจความถูกต้องเชิง
เนือ้หา (Content Validity) จากผู้ทรงคณุวุฒิ 
แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับพนักงานจ านวน 
30 ราย ได้ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ทั ้ง ชุ ด  0.92 ซึ่ ง ถื อ ว่ า
แบบสอบถามมีคณุภาพ (Cronbach, 1990) 
สามารถใช้ เก็บ รวบรวม ข้อมูล ได้  และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
ได้ แก่  ร้อยละ  ค่ า เฉ ล่ี ย  ส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน คา่สงูสดุ และคา่ต ่าสดุ และใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัย เพ่ือให้ได้กรอบกลยุทธ์ใน
การเพิ่มมลูคา่ผ้าไหมมดัหม่ีด้วยการตลาดใน
กลุม่จงัหวดันครชยับริุนทร์ 

 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ�านวน ร้อยละ

51-60 ปี

ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป

5

3

15.60

9.40

3.สถานภาพ

โสด

สมรส

หม้าย/หย่า/แยก

4

27

1

12.50

84.40

3.10

4.ระดับการศึกษา

ต่�ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

22

7

3

68.80

21.90

9.40

5.ความช�านาญและการศึกษาเรียนรู้เร่

องผ้าไหมมัดหมี่

1-3 ปี

4-5 ปี

6-7 ปี

มากกว่า 7 ปี

3

2

0

27

9.40

6.30

0.00

84.40

6. ลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่ที่ท่าน

นิยมผลิตและจัดจ�าหน่ายมากที่สุด

ลายท้องถิ่น

ลายประยุกต์แบบเก่ากับแบบใหม่

16

16

50.00

50.00

7. ยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่

ต่อปี

1-2 ล้านบาท

3-4 ล้านบาท

5-6 ล้านบาท

25

3

4

78.10

9.40

12.5
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 ในส่วนของการบรหิารและการด�าเนนิงาน

ภายในของกลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ในกลุ่มจังหวัด

นครชัยบุรินทร์ ผู้วิจัยใช้แนวคิด Mckinsey: 7s  

ซึ่งเป็นหน่ึงในทฤษฎีการบริหาร (Peter and 

Waterman, 1982) ผลการศึกษาพบว่าด้านที ่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านค่านิยมร่วม ( =3.85) 

รองลงมาได้แก่ด้านทักษะ ( =3.74) ด้านการ

บริหารจัดการ ( =3.43)ด้านพนักงาน ( =3.43) 

ด้านกลยุทธ์ ( =3.36)ด้านระบบ ( =3.33) 

โดยด้านท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านโครงสร้าง  

( =3.24) ในขณะที่สภาพการด�าเนินงานทาง 

การตลาด หรือ Marketing Mix: 7Ps พบว่า ด้านที่

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ( =4.14)

รองลงมาได้แก่ด ้านกระบวนการ ( =3.95)  

ด้านราคา ( =3.91) ด้านบุคคล ( =3.81) 

ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

( =3.79)ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ( =3.54) 

และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการส่งเสริม

ตลาด ( =2.68) 

 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันการด�าเนินการ

ทางการตลาดในการเพิม่มูลค่าของผ้าไหมมัดหม่ี 

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์จากการสนทนา

กลุ่มในประเด็นการวิเคราะห์ SWOT Analysis  

ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายผ้าไหม 

มดัหมีใ่นกลุม่จงัหวัดนครชยับรุนิทร์ พบว่า (1) จดุแข็ง 

คือ ผ้าไหมมดัหมีเ่ป็นภูมปัิญญาท้องถ่ินส�าคญัของ

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รวมทั้งมีฝีมือการทอผ้า

ที่มีความประณีต งดงาม สภาพของพ้ืนที่ในกลุ่ม

จังหวัดเหมาะแก่การผลิตผ้าไหมมัดหมี่  และ 

มีหน่วยงานสนับสนุนและเครือข่ายทางสังคมกับ

กลุม่ต่างๆ ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการเพ่ิมมลูค่า

ผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึน (2) จุดอ่อน คือ ยังไม่มีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาด ขาดการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไม่มี

การน�าความรูค้วามเข้าใจด้านการตลาดมาปรบัใช้

ในการจ�าหน่ายผ้าไหมมดัหมี ่ขาดการจดัการอบรม

เพ่ือพัฒนาทักษะการผลิตหรือการวางแผนการ 

จดัจ�าหน่ายให้ดเีท่าทีค่วร รวมท้ังการบรหิารจดัการ

ของบางกลุ่มจังหวัดยังขาดประสิทธิภาพในการ

ตดิต่อประสานงาน และขาดการประชาสมัพันธ์และ

โฆษณา เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า  

(3) โอกาส คือ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้ขอความ

ร่วมมือให้ข้าราชการและประชาชนสวมใส่ผ้าไหม

มัดหมี่ในวันส�าคัญต่างๆ รวมทั้งในปัจจุบันบริบท

สังคมที่ให้ความส�าคัญกับการตลาดแบบออนไลน์

มากข้ึน ท�าให้สามารถจ�าหน่ายสินค้าได้สะดวก 

รวดเรว็ย่ิงข้ึน และ (4) อปุสรรค คอื การท่ีกลุม่ผูผ้ลติ

ยังติดอยู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมๆ 

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ยังไม่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้ามากเท่าท่ีควร รวมทั้งขาดการ

พัฒนาของระบบการค้าและการตลาดต่างๆ รวมท้ัง

ที่มีคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น

 ลกูค้าท่ีซือ้ผลติภัณฑ์ผ้าไหมมดัหมีใ่นกลุม่

จงัหวัดนครชยับรุนิทร์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 69.5 มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 

27.8 มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 53.0 ส�าเร็จ

การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 37.0 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 51.5  

มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนเท่ากับ 15,001-30,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 41.8 ในส่วนของพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้ผ้าไหมมดัหมี ่พบว่า ซือ้ผลติภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่ในราคา 1,001-2,000 บาทต่อผืน  

คิดเป็นร้อยละ 56.8 ส่วนใหญ่ไม่เจาะจงร้านจ�าหน่าย 

แต่จะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ และ

ไม่เจาะจงร้านจ�าหน่าย แต่จะเปรยีบเทยีบคณุภาพ

ก่อนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 32.3 เท่ากัน 
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และมคีวามคาดหวงัต่ออายุการใช้งานของผลติภณัฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่ มากกว่า 3 ปี ถึงร้อยละ 75.2 และ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่จากเหตุผลว่า  

ช่วยส่งเสริมคนไทยอนุรักษ์วัฒนธรรม คิดเป็นร้อย

ละ 52.0 และมีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ ์

ผ้าไหมมัดหมี่ เพ่ือเป็นของฝาก ของท่ีระลึก ของ

ขวัญมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.7 ดังตารางนี้

รายการ จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ

 ชาย

 หญิง

122

278

30.50

69.50
2.  อายุ

 ต่�ากว่า 30 ปี

 31-40 ปี 

 41-50 ปี

 51-60 ปี

90

111

154

45

22.50

27.80

38.50

11.30

3. สถานภาพ

 โสด

 สมรส

 หม้าย/หย่า/แยก

174

212

14

43.50

53.00

3.50
4.  ระดับการศึกษา

 ต่�ากว่าปริญญาตรี

 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

123

148

129

30.80

37.00

32.30

5. อาชีพ

 รับราชการ

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 พนักงานบริษัท

 เจ้าของกิจการ

 อื่นๆ(รับจ้าง/เกษตรกร)

206

25

29

81

59

51.50

6.30

7.20

20.30

14.80

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 ต่�ากว่า 15,000 บาท

 15,000-30,000 บาท

 ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป

137

167

96

34.30

41.80

24.00

7. ลักษณะการมาใช้บริการ

ลูกค้าประจ�า (คนกลาง)

 ลูกค้าทั่วไป

55

345

13.80

86.20

รายการ จ�านวน ร้อยละ

8. จ�านวนครั้งท่ีไปใช้บริการท่ี

ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า

ไหมมัดหมี่

 น้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์

 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์

 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์

 มากกว่า 6 ครั้ง ต่อสัปดาห์

266

118

0

16

66.50

29.50

0.00

4.00

9. ราคาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัด

หมี่ที่ซื้อต่อผืน

 800-1,000 บาท

 1,001-2,000 บาท

 2,001-3,000 บาท

 มากกว่า 3,000 บาท

106

227

53

14

26.50

56.80

13.30

3.50

10.วิธีการเลือกร้านจ�าหน่าย

(แบรนด์)ในการเลือกซื้อ

 ไม่เจาะจงร้านจ�าหน่ายแต่

จะเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจ

 ไม่เจาะจงร้านแต่จะเปรยีบ

เทีย่บรปูแบบก่อนตดัสนิใจ 

ไม่เจาะจงร้านแต่จะเปรยีบ

เที่ยบคุณภาพก่อนตัดสินใจ

 เจาะจงร้านจ�าหน่าย

129

128

1.29 

14

32.30

32.00

32.30

3.40

11. ความคาดหวังต่ออายุการ

ใช้งานของผลิตภัณฑ์ผ้า

ไหมมัดหมี่

 1 ปี

 2 ปี

 3 ปี

 มากกว่า 3 ปี

14

42

43

301

3.50

10.50

10.80

75.20



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
64

รายการ จ�านวน ร้อยละ
12.เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่

ทนทานระบายอากาศได้ดี

ยี่ห้อ/ไลฟ์สไตล์และราคา

รักษาสิ่งแวดล้อม

ช่วยส่งเสริมคนไทยอนุรักษณ์

วัฒนธรรม

24

142

26

208

6.00

35.50

6.5

52.00
13. ประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้า

ไหมมัดหมี่ที่นิยมซื้อ

ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม

84

316

21.00

79.00
1 4 . ค ว า ม รู้ เ รื อ ง เ ก่ี ย ว กั บ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

39

113

162

69

17

9.80

28.20

40.50

17.30

4.20
15.การใชป้ระโยชนผ์ลติภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

เพื่อจ�าหน่ายต่อ

เพือเป็นของฝากของท่ีระลึก/

ของขวัญ

เพื่อเก็บสะสม

เพื่อใช้ในพิธีส�าคัญต่าง ๆ

50

203

31

116

12.50

50.70

7.80

29.00

 

 ด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อผ้าไหมมัดหมี่ (Marketing 

Mix: 7Ps) พบว่าด้านที่มีค่าสูงสุดได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ( =3.82) รองลงมาได้แก่ ด ้าน

กระบวนการ ( =3.77)ด้านการสรา้งและน�าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ( = 3.74) ด้านราคา  

( =3.62)ด้านบุคคล ( =3.59) ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ( = 3.46) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด ( =3.26) .

 ความคิดของลูกค้าด้านส่วนผสมทางการ

ตลาดทีม่ต่ีอการให้บรกิารของกลุม่ผู้จ�าหน่ายทีม่ผีล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าไหมมัดหมี่ของลูกค้า 

(Marketing Mix: 4C’s) พบว่าด้านท่ีมีค่าสูงสุด

ได้แก่ ด้านความสะดวกในการซื้อ ( =3.87)  

รองลงมาได้แก่ ด้านการสื่อสาร ( =3.81) ด้าน

ความต้องการของผู้บริโภค ( =3.80)และด้านที่มี

ค ่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือด้านต้นทุนของผู ้บริโภค  

( =3.71)

 3)  ป ัจจัยท่ีมีผลต่อการด�าเนินการ

ทางการตลาดกลุ ่ม ผู ้ผลิตผ ้าไหมมัดหม่ี  

ในกลุ ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยใช้วิ ธี

วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)

   3.1 กลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายผ้าไหม

มัดหมี่ ตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนินการ

ทางการตลาดของกลุ ่มผู ้ผลิตผ ้าไหมมัดหมี่  

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ท่ีสามารถสกัดออก

มาได้ มกีลุม่ปัจจยัทัง้หมด 6 กลุม่ปัจจยั 27 ตวัแปร 

เม่ือน�ามาตั้งชื่อตามตัวแปรส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในกลุ่ม

ปัจจยั มรีายละเอยีด ดงันี ้กลุ่มปัจจยัท่ี 1 ปัจจัยด้าน

การจัดการกลยุทธ์และการบริหาร (X1) มีความ

สามารถอธิบายความพร้อมหรือความส�าเร็จ  

ร้อยละ 21.78 กลุม่ปัจจยัที ่2 ปัจจยัด้านการจดัการ

โครงสร้าง (X2) มคีวามสามารถอธิบายความพร้อม

หรือความส�าเร็จ ร้อยละ 20.54 กลุ่มปัจจัยที่ 3 

ปัจจัยด้านการจัดการระบบ (X3)มีความสามารถ

อธิบายความพร้อมหรือความส�าเร็จ ร้อยละ 15.07 

กลุ่มปัจจยัท่ี 4 ปัจจัยด้านการจดัการค่านิยมร่วมกัน 

(X4) มีความสามารถอธิบายความพร้อมหรือ 

ความส�าเร็จ ร้อยละ 11.62 กลุ่มปัจจัยที่ 5 ปัจจัย 

ด้านการจัดการพนักงาน (X5) มีความสามารถ
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อธิบายความพร้อมหรือความส�าเร็จ ร้อยละ 9.77 

และ กลุ่มปัจจัยท่ี 6 ปัจจัยด้านการจัดการทักษะ 

(X6) มคีวามสามารถอธิบายความพร้อมหรอืความ

ส�าเร็จ ร้อยละ 7.10 โดยปัจจัยที่สกัดมามีค่าความ

สามารถในการอธิบายความพร้อมหรอืความส�าเรจ็

ในการด�าเนินงานทางการตลาดของผู้ผลิตผ้าไหม

มดัหมี ่ในกลุม่จงัหวัดนครชยับรุนิทร์ ร้อยละ 85.87 

ซึ่งมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง (กัลยา วาณิช

บัญชา, 2554)

   3.2  กลุ่มลูกค้าผ้าไหมมัดหมี่ ผลการ

จัดกลุ่มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพร้อมหรือ

ความส�าเร็จต่อการเลือกซื้อผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่ม

ลูกค้าที่ไปใช้บริการจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย 

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์

ปัจจยั (Factor Analysis) พบว่า 38 ตัวแปรสามารถ

สกัดออกมาได้ทั้งหมด 7 กลุ่มปัจจัย ดังนี้คือ กลุ่ม

ปัจจัยท่ี 1 ปัจจัยด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ (X1)  

มคีวามสามารถอธิบายความพร้อมหรอืความส�าเรจ็

ต่อการเลือกซื้อผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มลูกค้าท่ีใช้

บรกิารจากกลุม่ผูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายผ้าไหมมดัหมี่ 

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ร้อยละ 32.63 กลุ่ม

ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการราคา (X2) มีความ

สามารถอธิบายความพร้อมหรือความส�าเร็จ  

ร้อยละ 11.11 กลุม่ปัจจยัที ่3 ปัจจยัด้านการจดัการ

สถานที่ (X3) มีความสามารถอธิบายความพร้อม

หรือความส�าเรจ็ ร้อยละ 7.73 กลุม่ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยั

ด้านการจัดการส่งเสริมการขาย (X4) มีความ

สามารถอธิบายความพร้อมหรือความส�าเร็จ  

ร้อยละ 6.03 กลุ่มปัจจัยที่ 5 ปัจจัยด้านการจัดการ

บคุคล (X5) มคีวามสามารถอธิบายความพร้อมหรอื

ความส�าเรจ็ ร้อยละ 5.61 กลุม่ปัจจยัที ่6 ปัจจยัด้าน

การจัดการกระบวนการให้บริการ (X6) มีความ

สามารถอธิบายความพร้อมหรือความส�าเร็จ ร้อย

ละ 5.36 และกลุ่มปัจจัยที่ 7 ปัจจัยด้านการจัดการ

สร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (X7)  

มคีวามสามารถอธิบายความพร้อมหรือความส�าเร็จ 

ร้อยละ 5.22 โดยปัจจัยที่สกัดมาได้มีค่าความ

สามารถในการอธิบายความพร้อมหรือความส�าเรจ็

ต่อการเลือกซื้อผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มลูกค้าท่ีใช้

บรกิารจากกลุม่ผูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายผ้าไหมมดัหมี่ 

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ร้อยละ 73.69 

 4)  กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหม่ีด้วยการตลาดในกลุม่จงัหวดันคร

ชัยบุรินทร์

 ส�าหรับแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ในการ

เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยการตลาด

ในกลุม่จงัหวัดนครชยับรุนิทร์ ผูวิ้จยัใช้แนวทางการ

จดัการท่ีผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ 7S (Mckinsey: 

7S) และ กลยุทธ์ 7Ps (Marketing Mix: 7Ps)  

ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารภายนอก ประกอบกับ

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการให้

บริการของกลุ่มผู้จ�าหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อผ้าไหมมัดหมี่ (Marketing 

Mix: 4C’s) จึงเกิดกรอบกลยุทธ์ในการเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยการตลาดในกลุ ่ม

จังหวัดนครชัยบุรินทร ์  แบบ MARKETING 

STRATEGY METHODS NCBS จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบ และจากการวิจัยเชิงคุณภาพผ่าน 

การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย ได้แก่  

จากต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

และผู้แทนจากสถาบันศึกษา เพือ่วเิคราะห์ SWOT 

Analysis และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในประเด็น 

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการเพ่ิมมลูค่าผลติภัณฑ์ผ้าไหมมดัหมี่

ด้วยการตลาด โดยสามารถอธิบายเชิงพรรณนาได้ 

ดังนี้ 
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 “กลยุทธ ์ในการเพ่ิมมูลค ่าผลิตภัณฑ์ 

ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยการตลาดในกลุ่มจังหวัดนครชัย

บุรินทร์( MARKETING STRATEGY METHODS 

NCBS) ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ คือ1) การจัดการ

การตลาด (M = Managing 3Ms) ที่รอบคอบ  

ผ่าน 2) การประเมินผลการประกอบการก่อน  

(E = Evaluation) เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพของ

สถานประกอบการว่ามจีดุใดต้องแก้ไข เพือ่พัฒนา

ให้ดีข้ึน จากนั้นจึงท�า 3) การวางแผนการส่งต่อ

ผลิตภัณฑ์ (T = Transit) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

ของการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ จ�าเป็นจะต้องมีการ

ส่งต่อหลากหลายช่องทาง ท้ังทางตรง ทางอ้อม  

ในประเด็นดังกล่าวรวมถึงข้ันตอนประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของผลิตภัณฑ์และคุณค่า 

ในการจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์ ท้ังนี้ เมื่อสินค้า 

ผ่านการรบัรูเ้ชงิคุณค่าต่อผูบ้รโิภคแล้ว ท้ังผูบ้รโิภค

และผูป้ระกอบการก็ 4)มีความสขุท้ังผูใ้ห้และผูร้บั 

(H = Happiness) โดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์

จ�าเป็นจะต้องพิจารณา 5)การมีโอกาสในการ

ด�าเนินธุรกิจ (O = Opportunities) เพ่ือให้

ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายข้ึน 

และมี 6) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (D = Design) 

ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือให้เกิด 7)มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (S = 

Standard) ส�าหรบัผูป้ระกอบการผลติภัณฑ์ผ้าไหม

มัดหมี่  ในกลุ ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร ์  ได ้แก ่  

จังหวัดนคร-ราชสีมา (N = Nakorn Ratchasima) 

จังหวัดชัยภูมิ (C = Chaiyaphum) จังหวัดบุรีรัมย์ 

(B = Buri Ram) และจังหวัดสุรินทร์ (S = Surin) 

โดยผู้ประกอบการต้องมีการด�าเนินการตลาดตาม

กลยุทธ์ดงักล่าว รวมทัง้พัฒนาความสามารถในการ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัด หมี่ ให้ม ี

หลากหลายช่องทางมากข้ึน ซึ่งจะท�าให้มูลค่า 

ของผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนได้จากการด�าเนินกลยุทธ์

ทางการตลาด” (ดังภาพ)
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นคร-ราชสีมา (N = Nakorn Ratchasima) 
จังหวัดชัยภูมิ  (C = Chaiyaphum) จังหวัด
บุรีรัมย์ (B = Buri Ram) และจังหวัดสุรินทร์ 
(S = Surin) โดยผู้ ประกอบการต้องมีการ
ด า เนินการตลาดตามกลยุท ธ์ดังกล่ าว 

รวม ทั ้งพั ฒ น าค วาม ส าม า รถ ใน ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมมดั หม่ี ให้มี
หลากหลายช่องทางมากขึน้  ซึ่งจะท าให้
มูลค่าของผลิตภัณ ฑ์ เพิ่มขึ น้ได้จากการ
ด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาด” (ดงัภาพ) 

 

 
 
อภปิรายผล  
 ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร เพิ่ ม มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ีด้วยการตลาดใน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ( MARKETING 
STRATEGY METHODS :NCBS) 
ประกอบด้วย 7 กลยุท ธ์ดังนี  ้คือ1) การ
จัดการการตลาด (M = Managing 3Ms) ท่ี

รอบคอบ  ผ่ าน  2 )ก ารป ระ เมิ น ผลการ
ประกอบการก่อน (E = Evaluation) เพ่ือให้
ทราบถึงสถานภาพของสถานประกอบการว่า
มีจดุใดต้องแก้ไข เพ่ือพฒันาให้ดีขึน้ จากนัน้
จึงท า 3)การวางแผนการส่งตอ่ผลิตภณัฑ์ (T 
= Transit) เพ่ือให้มีประสิทธิภาพของการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จ าเป็นจะต้องมีการส่ง
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อภิปรายผล 

 กลยุทธ ์ในการเ พ่ิมมูลค ่าผลิตภัณฑ ์

ผ้าไหมมดัหมีด้่วยการตลาดในกลุม่จงัหวดันครชยับุริ

นทร์ (MARKETING STRATEGY METHODS : 

NCBS) ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ดังน้ี คือ 1) การ

จดัการการตลาด (M = Managing 3Ms) ทีร่อบคอบ 

ผ่าน 2)การประเมินผลการประกอบการก่อน  

(E = Evaluation) เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพของ

สถานประกอบการว่ามจีดุใดต้องแก้ไข เพือ่พัฒนา

ให้ดีขึ้น จากน้ันจึงท�า 3) การวางแผนการส่งต่อ

ผลติภัณฑ์  (T = Transit) เพ่ือให้มปีระสทิธิภาพของ

การเพ่ิมมลูค่าผลติภัณฑ์ จ�าเป็นจะต้องมีการส่งต่อ

หลากหลายช่องทาง ท้ังทางตรง ทางอ้อม ในประเดน็

ดงักล่าวรวมถึงขัน้ตอนประชาสมัพันธ์ เพ่ือให้ทราบ

ถึงท่ีมาของผลิตภัณฑ์และคุณค่าในการจ�าหน่าย

ของผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ี เมื่อสินค้าผ่านการรับรู ้เชิง

คณุค่าต่อผู้บรโิภคแล้ว ทัง้ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ 

4) มีความสุขท้ังผู้ให้และผู้รับ (H = Happiness) 

โดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์จ�าเป็นจะต้องพิจารณา 

5)การมโีอกาสในการด�าเนินธุรกิจ (O = Opportunities) 

เพ่ือให้ผลติภณัฑ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

ขึน้ และม ี6)การออกแบบผลติภัณฑ์ (D = Design) 

ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือให้เกิด 7) มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (S = 

Standard) ส�าหรบัผูป้ระกอบการผลติภัณฑ์ผ้าไหม

มดัหมี ่ในกลุม่จงัหวดันครชยับรุนิทร์ โดยผูป้ระกอบ

การต้องมกีารด�าเนินการตลาดตามกลยุทธ์ดังกล่าว 

รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัด หมี่ ให้มีหลากหลายช่องทาง

มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ บุษราคัม ป้อมทอง และ 

ศิริพร หงส์พันธุ์. (2558). ที่กล่าวว่า ผู้ผลิตควรที่จะ

ควบคุมต้นทุนการผลิต ไม่ให้สูงจนเกินไป รวมถึง

ควรให้ความส�าคญักับช่องทางการจดัจ�าหน่ายและ

ความต้องการของผู ้บริโภค ตลอดจนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านรูปแบบ และคุณภาพสินค้า 

และมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ (2554) ที่พบ

ว่าการผลิตผ้าไหม ควรมีอัตลักษณ์หลอมรวมกัน

เป็นหนึ่ง สะสมภูมิปัญญาบนฐานการผลิต ในการ

มัดหมี่ ควบเส้น ตีเกลียว ยกดอก และ ขิตที่มี

คุณภาพ บรรจงทอและสรรสร้างลวดลายจนกลาย

เป็นแพรพรรณท่ีมีคุณค่าทางความงามอันแฝง 

ไปด้วยภูมิปัญญาและประโยชน์ใช้สอย

 ในด้านการสร้างเอกลกัษณ์ และภาพลกัษณ์

ตราสินค้า จะน�าไปสู่การสร้างความแตกต่างที่เกิด

ข้ึนในจิตใจ ให้ผู้บริโภครับรู้คุณค่าด้านความต่าง

ทางสัญลกัษณ์ เพราะคุณค่าเหล่านีน้ั้นเป็นส่ิงทีเ่ป็น

ของแต่ละความต่างเฉพาะตัว ต้องใช้เวลาสั่งสม

เป็นเวลานานกว่าที่จะเข้าไปอยู่ในจิตใจผู้บริโภค 

เป็นความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ และยากต่อ

การเลยีนแบบ (อรทัย สายสะอาด อรสา อนิทร์น้อย 

และสุดาพร ตังควนิช, 2556) 

 ส่วนมุมมองของผู้บริโภคพบว่าควรให้

ความส�าคัญกับผู้บริโภคมากข้ึน (Lauterborn, 

1990) โดยผู้ประกอบการต่างๆ ควรพัฒนาการส่ง

เสริมการขาย นั่นคือการ ลด แลก แจก แถม โดยที่

ลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษต่างๆ ในการซื้อสินค้า เพ่ือ

กระตุ้นการขายให้มีมากข้ึน หรือมีการแจกรางวัล

ผ่านการเล่นเกม ชิงโชคต่างๆ เพ่ือความสนุกและ

เพ่ือให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางร้านได้

อีกด้วย (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

(องค์การมหาชน), 2554)

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 การเสรมิสร้างธุรกิจผ้าไหมมดัหมี ่ของกลุม่

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในปัจจุบันยังไม่มีความ

ครอบคลุมมากเพียงพอในเร่ืองของช่องทางในการ



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
68

ส่ือสารการตลาด ส่วนใหญ่จะมเีพียงร้านค้าเท่าน้ัน 

ดงัน้ันจงึควรส่งเสรมิการตลาดทางระบบอนิเตอร์เน็ต 

เพ่ือสร้างความสะดวกสบาย และยังเป็นการสร้าง

การรับรู้ให้กับลูกค้า อีกทั้งยังขยายตลาดสู่กลุ่ม

ลกูค้าในพ้ืนทีอ่ื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ผ่านการมเีครอื

ข่ายสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น

 ดังนั้น จึงควรเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ให้ตอบสนองต่อการน�าไปใช้ และควรตั้งราคาใน

การจ�าหน่ายที่ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งจากงานวิจัยช่วง

ราคาท่ีผู้บริโภคนิยมซื้อมากท่ีสุดคือในช่วง 1001-

2000 บาท

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ควรส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกัน

ระหว่าง หน่วยงานที่เก่ียวข้องสถาบันการศึกษา

ต่างๆ ทัง้ระดบัอดุมศึกษา และอาชวีศึกษา องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 

ส�านักงานพัฒนาชุมชน เกษตรอ�าเภอ-จังหวัด กรม

หม่อนไหม หน่วยงานอตุสาหกรรมต่างๆ ทัง้ภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้อง

ถ่ิน เพ่ือจัดสรรงบประมาณ และส่งเสริมเครือข่าย

การท�างานให้กับผู ้ผลิต เพ่ือให้ผู ้ผลิตมีความ

สามารถที่จะขายสินค้าได้เองโดยไม่ผ่านพ่อค้า

คนกลาง ซึ่งจะท�าให้ผู้ผลิตมีรายได้มากขึ้น และไม่

ถูกกดราคา

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรท� าการ ศึกษาเ พ่ิม เ ติม  ใน พ้ืน ท่ี  

ที่เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แหล่งอื่นๆ เพ่ิมเติม 

เน่ืองจากในแต่ละพ้ืนท่ี จะมีบริบทที่แตกต่างกัน 

เ พ่ือน�ามาเป ็นแนวทางในการพัฒนาธุร กิจ 

ผ้าไหมมัดหมี่ ที่ครบวงจรและยั่งยืนของภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ และของประเทศไทยต่อไป
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การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน:
กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
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บทคัดย่อ

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุการตัดสินใจแต่งงานข้าม

วัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงใน

ชนบทอสีาน โดยใช้การวิจยัเชงิคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสงัเกต แบบไม่มส่ีวนร่วม การสงัเกตแบบ

มส่ีวนร่วม การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่ จากคูส่มรสท่ีสมคัรใจ วเิคราะห์ข้อมลูแบบตีความแบบอปุนัย 

ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  สาเหตุที่ส่งผลให้ผู้หญิงในชนบทอีสานของไทยตัดสินใจแต่งงานกับชาวต่างชาติ คือ การหลีก

หนีความล�าบาก และประสบการณ์ความรักที่ผิดหวังจากผู้ชายที่ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว รวมถึง

ความคาดหวังจากคนในชุมชนท้องถ่ินท่ีสนับสนุนให้ลูกหลานเห็นถึงข้อดีของการมีสามีเป็นชาวต่างชาติที่

สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ ท�าให้เกิดเป็นค่านิยมในปัจจุบัน 

 2.  ผลกระทบทางสงัคม ก่อให้เกิดครอบครวัท่ีมคีูส่มรสเพียงคนเดยีว ลดอตัราการหย่าร้าง ยอมรบั

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม รบัผดิชอบครอบครวั มวัีฒนธรรมในการให้เกียรติผูอ้าวุโสตามระบบเครอืญาติ 

สามี/ภรรยามีสิทธิเท่าเทียม

ค�าส�าคัญ : การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ชนบทอีสาน
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ABSTRACT

 The objectives of this research were 1) to study way of life and cause of decision  

for cross-culture marriages of rural woman in Northeast Thailand, 2) to study impact on cross-

culture marriages of rural woman in Northeast Thailand. Qualitative research data were collected 

by observation without participation, participation observation, interviews and focus group from 

voluntary spouses in Chaiyaphum province. Data analysis was induction analysis. The research 

results were as follows.

 1. Factors were affected Thai women in rural Northeast married to foreigners was to avoid 

hardships and disappointed in love with Thai husband which lack of responsibility including 

expectations from local people in their community that indicate the advantage of foreign husband 

can change living hood. So, cross-marriages of Thai woman is become value nowadays.

 2. Impact on Society are becoming monogamy, decreasing divorce, accepting the cultural 

diversity, family responsibility, respect to Thai seniority culture and gender equality.

Keywords: cross-cultural marriages, rural Northeastern

บทน�า

 ในอดตีทีผ่่านมาในชมุชนชนบทอสีานการ

ที่ชายและหญิงจะไปมีความสัมพันธ์กับชาวต่าง

ชาตจินกระทัง่เกิดการแต่งงานกันระหว่างคนอสีาน

และชาวต่างชาติเป็นเรื่องท่ียากมากเน่ืองจาก

สภาพชุมชนในสังคมชนบทไม่เอื้ออ�านวยต่อการ

พบปะกันของชายหญิงซึ่งแตกต่างจากปัจจุบัน

ระบบการคมนาคมขนส่ง ความเจริญทางด้าน

เทคโนโลยี อุตสาหกรรมการบริการและการท่อง

เทีย่วท�าให้ชายหญิงมโีอกาสพบปะกันเรยีนรูภ้าษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณี จนกระทั่งเกิดการ

แต่งงานกันในที่สุด ปัจจุบันการแต่งงานข้าม

วัฒนธรรมจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น

จนเริ่มจะกลายเป ็นค ่านิยมของสังคมชนบท 

ในปัจจุบัน ท้ังยังด�ารงอยู่และพัฒนาการมากขึน้ไป

ถึงทุกกลุ่มคนทั้งเขตเมืองและชนบท ในปัจจุบัน

ชมุชนชนบทในภาคอสีานหาได้น้อยมากในหมูบ้่าน

ท่ีปลอดจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ในสมัย

โบราณชายและหญิงในสังคมอีสานได้รับการ

ขัดเกลาให้เป็นผู ้ท่ีมีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วย

คุณสมบัติที่จะเป็นสามี/ภรรยาท่ีดี ถ้าเป็นหญิง 

จะอยู่กับเหย้าเฝ้าเรือนท�างานบ้านดูแลทุกส่ิง 

ทุกอย่างภายในบ้านดูแลสมาชิกในครอบครัว  

จึงมีค�าสอนที่ว่า” เป็นผู้หญิงต้องมีเรือนสามน�้าสี่ 

ตีนผม ให้หล�่าเกลี้ยงตีนสิ่นให้ หล�่าเพียง” ซึ่ง

หมายความว่าสตรีในสังคมอีสานต้องประพฤติ

ปฏิบัติตัวดี มีความเรียบร้อยทั้งการแต่งกายและ

ความเป็นอยู ่ในครัวเรือน ถ ้าเป ็นชายก็ให ้มี

คุณลักษณะของชายขอให้เป็นชายแท้คือมีความ

ขยันขันแข็ง อดทน สู้ชีวิตในการประกอบอาชีพ 

การงานต่างๆ 
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 จั งห วัดชั ยภูมิ  มี สถานที่ ตั้ งอ ยู ่ ทาง

ภูมิศาสตร์ อยู่ภาคตะวันออกของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพรมแดน

ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น 

จงัหวัดลพบรุ ีจงัหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่ราษฎรไปมาหาสู่

กันได้ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท

และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พอหมด

ฤดูเก็บเก่ียวจะอพยพแรงงานไปท�างานในเมือง

ใหญ่ๆ และกรงุเทพมหานคร สถานการณ์ของจงัหวดั

ชยัภมู ิได้ส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกับสถานการณ์

ด้านการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของสตรชีาวอสีาน

ในจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเป็นข้อมูลเก่ียวกับด้านสตรี 

ที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

บ้าง ผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอาจมีด้านดีและ

ไม่ดี ซึ่งจะน�ามาเป็นข้อมูลขั้นพ้ืนฐานของการ

วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสตรีที่มีหลากหลายมิติ

อันอาจจะน�าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาด้านการค้ามนษุย์ในระยะยาวและแนวทาง

ในการคุ้มครอง สวัสดีภาพและหลักประกันในชีวิต

ของสตรีที่แต่งงานข้ามชาติดังกล่าวได้ในหลาก

หลายมิติโดยไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความ

เป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ได้

สะท้อนให้เห็นการแต่งงานของหญิงอีสานเริ่ม

ปรากฏให้เหน็เป็นรปูธรรมท่ีจดัเจนมาก ซึง่ปัจจบุนั

หญิงอีสานได้สละภาพพจน์ของการอยู่กับเหย้า 

เฝ้าเรอืนเป็นแม่บ้านอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วต้อง

ออกจากบ้านท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย

อย่างเท่าเทียมกันออกหางานท�ายังต่างถิ่นและ

เมืองใหญ่ทั้งการขายแรงงานและการให้บริการ

ตามสถานที่ต่างๆที่ท�าให้เกิดการมีรายได้เลี้ยง

ครอบครัว สถานการณ์เช่นน้ีจึงมีโอกาสทางสังคม

สูงท่ีกลุ่มผู้หญิงอีสานมีโอกาสได้พบกับชาวต่าง

ชาติจากการแนะน�าชักจูงจากญาติหรือเพ่ือนฝูง 

ให้รู ้จักกันต่อๆไป การเรียนรู ้ด ้วยตนเองจาก  

การพบปะกันท�าให้เกิดการเรียนรู้กับนิสัยใจคอ 

ชาวต่างชาติน�าไปสู่การแต่งงานกับชาวต่างชาติ 

ในที่สุด ดังที่บัวพันธ์ พรหมพักพิง: ได้สรุปผลวิจัย

ในประเด็นหนึ่งที่ว่า เส้นทางการเข้าสู่การแต่งงาน

ข้ามชาติมีหลายเส้นทาง ได้แก่ การพบรักด้วย

การน�าพาของโชคชะตา การติดต่อผ่านเครือข่าย 

การไปท�างานต่างประเทศ การแสวงหาตามแหล่ง

ท่องเที่ยว และการติดต่อผ่านเอเย่นต์ การแต่งงาน

กับชาวตะวันออก ส่วนใหญ่เกิดจากการพบรกัด้วย

การน�าพาของโชคชะตา ส่วนการแต่งงานกับ 

ชาวตะวันตกส่วนใหญ่เป็นความต้ังใจทีจ่ะแสวงหา

สามี และมีการใช้ช่องทางหลายช่องทาง การวิจัย

พบว่าหญิงท่ีเข้าสู่การแต่งงานแม้ว่าจะมีสภาพ 

ในการด�ารงชีวิตที่ล�าบาก แต่ก็ไม่ใช่กลุ่มคนท่ีจน

ที่สุดของชุมชน ภายหลังจาการเข้าสู่การแต่งงาน 

ได้เกิดการเปล่ียนแปลงทรัพยากรของครัวเรือน  

โดยเฉพาะทรัพยากรทางวัตถุ และการเปลี่ยน

สถานภาพทางสังคมและวฒันธรรมอย่างเหน็ได้ชดั 

กลุ ่มผู ้หญิงที่แต่งงานกับชาวตะวันออก มีการ 

ช่วยเหลืองานส่วนรวมของชุมชน และการลงทุน

ปรับปรุงหรือสร้างบ้านใหม่ มากกว่าหญิงทีแ่ต่งงาน

กับชาวตะวันตก การแต่งงานกับชาวต่างชาติ  

เป็นเร่ืองท่ีชมุชนให้การยอมรับและมไิด้มกีารกีดกัน 

หรือมีทัศนะในทางลบต่อการแต่งงาน และผู้หญิง

ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ชุมชนไม่ค่อยพอใจกับ

การประพฤติตัวในบางด้าน อย่างเช่นการแต่งกาย

หรือการเล ่นการพนันของหญิงที่แต ่งงานกับ 

ชาวตะวันตก กลุ่มผู้หญิงท่ีแต่งงานกับชาวตะวันตก 

ให้คณุค่าในเรือ่งสทิธิและเสรภีาพของปัจเจก มากกว่า

กลุ่มผู้หญิงท่ีแต่งงานกับชาวตะวันออก ท้ังกลุ่ม 

ที่แต่งงานกับชาวตะวันตกและชาวตะวันออก  

ต่างกย็งัด�ารงความสัมพนัธ์กบัครวัเรอืนและชุมชน

อย่างดีต่อไป และในบางด้านพบว่า ความสัมพันธ์

มีมากขึ้น (บัวพันธ์ พรหมพักพิงและคณะ,2548,น.
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2) จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดเล็กๆก็พบว่าคนไทย

สมรสข้ามวัฒนธรรมอาศัยอยู่จ�านวนมากและ 

มคีวามหลากหลายอย่างมากสภาพความเป็นอยู่ใน

สังคมไทยก็ย่อมมี เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อ

สังคม ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ

ส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วงวัยกลางคนมากกว่าวัยหนุม่

สาว ผูวิ้จยัจงึเห็นควรท�าวิจยัท่ีจะศึกษาการแต่งงาน

ข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน: กรณี

ศึกษาจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากในปัจจุบันจังหวัด

ชัยภูมิ มีเขยฝรั่งมากขึ้นซึ่งจะพบเห็นตามหมู่บ้าน

ต่างๆและเข้ามาประกอบอาชีพทั้งทางด้านเกษตร 

ค้าขาย จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะท�าให้ทราบ

มุมมองในเรื่องการแต่งงานและสร้างความเข้าใจ

ความรักของคู่ครองที่ต่างวัฒนธรรม น�าไปสู่การ

ปรบัตวัและเจตคติของผูห้ญิงไทยทีแ่ต่งงานกับชาว

ต่างชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลในการให้ค�าปรึกษาและ

แนะแนวทางต่อการมชีวิีตครบครวัอย่างมคีวามสขุ

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุการ

ตัดสินใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู ้หญิงใน

ชนบทอีสาน: กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

 2.  เพ่ือศึกษาผลกระทบของการแต่งงาน

ข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน: กรณี

ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 วิธีวิจยัเชงิคุณภาพ(Qualitative research) 

โดยใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษาคัดเลือกแหล่ง

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจากค�าแนะน�าญาติพ่ีน้อง 

เพื่อน หรือคนรู้จักที่ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะ

ขออนุญาตก่อนเข้าไปสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้

หญิงไทยที่แต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกับชาวต่าง

ชาติ และอาศัยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ โดยการลือกก

ลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) 

โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยและแบ่งการ

วิจัยดังนี้

 1.  ก ารศึ กษาข ้ อมู ลจาก เอกสาร 

(Documentary Study) ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่

เ ก่ี ยว ข ้ อ ง กับกา รแต ่ ง งา นข ้ า ม วัฒ นธรรม  

โดยผูว้จิยัศกึษาเอกสารเฉพาะในส่วนท่ีมกีารเชือ่ม

โยงถึงข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั และข้อมลู

ที่ได้รับการกล่าวถึงในการสัมภาษณ์ 

 2.  การสัมภาษณ์ (Interview) แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi Structure In-depth Interview) 

ด�าเนนิการสมัภาษณ์ตามหัวข้อทีก่�าหนด แต่ละคน

เสนอข้อมลูความรู ้ข้อเท็จจรงิและความคดิเห็นของตน 

 3.  การเสวนากลุ ่ม (Focus Group) 

เป็นการเสวนากลุ่มตามหัวข้อที่ก�าหนด จากกลุ่ม 

แต่ละคนเสนอข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริงและความ

คดิเห็นของตน แก่ผูเ้ข้าร่วมเสวนา มวัีตถุประสงค์ที่

ให้ผู ้เข้าเสวนานาได้ความรู ้ความคิดที่แตกต่าง

หลายมุมมองในเรื่องเดียวกัน

 4.  การประชุมแบบการระดมสมอง 

(Brain Storming) เป็นการอภิปรายที่เกิดความคิด

สร้างสรรค์ ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายทุกคน

แสดงความคดิเห็น มเีสรภีาพทางด้านความคดิ ใคร

พูดก่อนพูดหลังตามแต่โอกาสไม่มีการวิเคราะห์

วิจารณ์ ตลอดเวลาจะจดบันทึกในกระดาษชาร์ท 

ไวท์บอร์ด เพ่ือให้สมาชิกทุกคนได้เห็นร่วมกัน

ด�าเนินการเก็บข้อมลู โดยใช้รูปแบบการเสวนากลุม่

ทั้งสองรูปแบบคละกันไปและรวบรวมจากข้อสรุป

ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากการเสวนาโดย

การบันทึกเสียงการน�าเสนอ จากข้อสรุปที่เป็น

เอกสารของผู้ร่วนเสวนากลุ่ม
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เครื่องมือการวิจัย

 1. เครื่องมือเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Interview) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษา

เอกสาร และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง เป็นการสมัภาษณ์

เชงิลกึแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structure In-depth 

Interview) ศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุการ

ตัดสินใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู ้หญิงใน

ชนบทอีสานและศึกษาผลกระทบของการแต่งงาน

ข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน โดยได้

สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องญาติพ่ีน้อง และผู้หญิงที่

แต่งงานกับชาวต่างชาติ และการเสวนากลุ ่ม

(Focus Group)เป็นการเสวนากลุ่มตามหัวข้อที่

ก�าหนด จากกลุ่มผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 

ได้มีการส�ารวจชุมชนทั้งผู้หญิงที่แต่งงานกับชาว

ตะวันออกไม่มีชุมชนท่ีแต่งงานกับชาวตะวันออก

ส่วนผู้หญิงที่แต่งงานชาวตะวันตก พบว่าผู้หญิงที่

แต่งงานกับชาวตะวันตก กระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป

และกระจกุตวัอยู่ในชมุชนเดยีวกัน จ�านวนประมาณ 

15 คน แต่ละคนเสนอข้อมลูความรู ้ข้อเทจ็จรงิและ

ความคิดเห็นของตน แก่ผู ้ เข ้าร ่วมเสวนา มี

วัตถุประสงค์ที่ให้ผู้เข้าเสวนาได้ได้ความรู้ความคิด

ท่ีแตกต่างหลายมมุมองในเรือ่งเดียวกัน การประชมุ

แบบการระดมสมอง (Brain Storming)เป็นการ

อภิปรายทีเ่กิดความคดิสร้างสรรค์ ได้เปิดโอกาสให้

กลุ่มเป้าหมายทุกคนแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพ

ทางด้านความคิด ใครพูดก่อนพูดหลังตามแต่

โอกาสไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์ ตลอดเวลาจะจด

บันทึกในกระดาษชาร์ท ไวท์บอร์ด เพ่ือให้สมาชิก

ทกุคนได้เห็นร่วมกันด�าเนินการเก็บข้อมลู โดยใช้รปู

แบบการเสวนากลุ่มทั้งสองรูปแบบคละกันไปและ

รวบรวมจากข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 

จากการเสวนาโดยการบนัทกึเสยีงการน�าเสนอ จาก

ข้อสรุปที่เป็นเอกสารของผู้ร่วนเสวนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ ข้อมลูท่ี

ได้จากการศกึษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร

เนื้อหา (Content Analysis) น�าเสนอข้อมูลด้วยวิธี

การพรรณนา สรุปบรรยายเนื้อหาด้วยวิธีเชิง

ปริมาณอย่างเป็นระบบ (สุภางค์ จันทวานิช, 

2546:น.144) โดยด�าเนินการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของข้อมูลตามเครื่องมือที่จัดเก็บ สร้าง

ระบบแยกเป็นหมวดหมู่ข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหา

การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล บรรยายเนื้อหา พร้อมกับ

ตรวจสอบข้อมลูด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation) 

เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นจริงและน่าเชื่อถือ

 2. ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด ้ จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์ 

(Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอปุนัย (Analytic 

Induction) โดยน�าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ�าแนก

อย่างเป็นระบบ จากนั้นน�ามาตีความหมายเชื่อม

โยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง 

ๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท�าไปพร้อม ๆ กับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ 

ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความ

ชดัเจนก็ตามไปเก็บข้อมลูเพ่ิมเตมิในประเดน็ต่าง ๆ  

เหล่านัน้ เพ่ือตอบค�าถามหลกัตามวัตถุประสงค์ของ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้น�ามาวิเคราะห์

เพ่ือหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีเดน

ซิน (Denzin.1970:PP.218-230)

 3. การเสวนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลที่ได้

จากการประชมุแบบระดมสมอง ใช้วธีิการวิเคราะห์

เนื้อหา(Content Analysis) และการวิเคราะห์แบบ

อุปนัย (Analytic Induction) โดยน�าข้อมูลมาเรียบ

เรียงและจ�าแนกอย่างเป็นระบบ ท�าการอธิบาย

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
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ผลการวิจัย

 1. สภาพชีวิตและสาเหตุของการตัดสินใจ

สมรสข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงอีสาน กรณีศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ คือ 1.ยกระดับตัวเองและครอบครัว

ของตนเองให้สูงข้ึน โอกาสที่พวกเขาเดินทางไป

ประกอบอาชีพยังต่างถ่ินหรือเมืองใหญ่ท�าให้เขามี

โอกาสพบปะชาวต่างชาติ ความผิดหวังในการ

แต่งงานกับคนไทยด้วยกัน เกิดการทีต้่องดิน้รนไขว่

คว้าหาโอกาสเพ่ือทีจ่ะมชีวิีตทีด่กีว่าเดมิ 2. ญาตพ่ีิน้อง

ในครอบครัวและชุมชนเพ่ือนบ้านแต่งงานกับ 

ชาวต่างชาติบุตรหลานของพวกเขามีโอกาส 

อย่างมากต่อการท่ีจะเดินตามรอยของญาติพ่ีน้อง

การมโีอกาสศกึษาต่อก็จะส่งบตุรหลานเข้าไปเรยีน

ในเมอืง หรอืเมอืงใหญ่หรอืโรงเรยีนทีม่โีอกาสใกล้บ้าน 

สมาชิกในครอบครัวมคีวาม กล้าแสดงออก มคีวาม

เชื่อมั่นในตนเอง มีแรงจูงใจไปสู่เป้าหมายของ

ความส�าเร็จ สถานการณ์ความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การค้า อุตสาหกรรม

และการบริการประชากรเหล่าน้ี ล้วนให้โอกาส 

ในการพบปะคนต่างชาตแิละเกิดการเรยีนรูจ้นกระทัง่

กลายเป็นความรกั ความพอใจน�ามาสูก่ารแต่งงาน 

 2. ผลกระทบของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม

ของผูห้ญิงในชนบทอสีานกรณีศกึษาจงัหวัดชยัภูมิ

แบ่งเป็นผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ

 ผลกระทบด้านบวก

 1. ด้านบุคคลและสถาบันครอบครัว 

เป็นครอบครัวท่ีมีคู ่สมรสเพียงคนเดียวรักเดียว

ซือ่สัตย์ต่อกัน ไม่มเีพศสมัพันธ์นอกสมรส ไม่หย่าร้าง 

พอเพียงและพอใจในคู่ของตนเพียงคนเดียวและอยู่

ด้วยกันอย่างมีความสุขมีโลกทัศน์กว้างยอมรับ

ความแตกต่างของคู่สมรสและเรียนรู้ ความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมของชาตพัินธ์ุต่าง ๆ  ทีม่ใีนโลก 

ลดอคติ ลดการแข่งขัน ลดการเหยียดสีผิวไม่แบ่ง

ชนชั้นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ปัญหาและความขัดแย้ง

ย่อมลดลง สมาชกิของครอบครวัมคีวามรบัผดิชอบ

ตามบทบาทหน้าท่ีของตนรักสามัคคี มีเอกภาพ

ปราศจากการทะเลาะวิวาทและท�าร้ายร่างกายกัน

และกัน ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง  

มีแบบแผน มีเป้าหมาย 

 2. ด้านสงัคมวฒันธรรมเป็นชมุชน/สงัคม

ที่มีค่านิยมมีสามี/ภรรยาได้เพียงคนเดียวเท่าน้ัน

และรกัซึง่กันและกันปราศจากการทะเลาะเบาะแว้ง

ท�าร ้ายร ่างกายและการหย่าร ้าง สมาชิกใน

ครอบครัว รักสามัคคี ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมี

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน

 3. ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นครอบครัวที่มี

บรรยากาศแห่งความรักใคร่กลมเกลียว มีความ

อบอุ่น ความห่วงใยดูแลกันและกันของสมาชิก 

ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด สมาชิก มีภูมิ

ต้านทานท่ีดี ส่งผลให้ชุมชน / สังคมเต็มไปด้วย

มิตรภาพ ความรัก ความเอื้ออาทร ความห่วงใยกัน

และกันมีความเป็นพ่ีเป็นน้องกันในชุมชน/สังคม 

คอยดแูลช่วยเหลอืให้ก�าลงัและแบ่งปันกันส่ิงทีด่ใีห้

แก่กันและชุมชน/สังคมแบบนี้ จึงเป็นเสมือน

ครอบครัวใหญ่ที่ก่อก�าเนิดมาจากบิดา/มารดา 

คนเดียวกัน

  ผลกระทบด้านลบ

 1. ด้านบคุคล คูส่มรสต้องเรยีนรูแ้ละสร้าง

ความเข้าใจพ้ืนฐานการอยู่ร่วมกันเร่ิมจากตวับคุคล

มีเสรีภาพ จากน้ันมีคู ่สมรสเพียงคนเดียว ไม่ม ี

เพศสัมพันธ์นอกสมรส ไม่หย่าร้าง สืบทอดประเพณี

ของสังคม

 2. ด้านสังคมวัฒนธรรม วัฒนธรรมการ

รับประทานอาหารไทยเปล่ียนไปจากเดิมสามี/

ภรรยา เป็นคนไทย จะรับประทานอาหารไทยทีม่รีส

จัดจ้าน แต่เม่ือสมรสกับชาวต่างชาติ วัฒนธรรม 
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การรับประทานอาหารไทยแบบเดิมได้เปลี่ยนไป 

วัฒนธรรมการให้เกียรติบิดา/มารดา บุพการี ญาติ

พ่ีน้องและผู้อาวุโสในระบบเครือญาติได้เลือนหาย

ไปจากสังคมไทย เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน 

เปิดกว้างให้ทุกคนมีเสรีภาพในการด�าเนินชีวิต

อย่างอิสระมากขึ้น

 3. ด้านสิง่แวดล้อมครอบครวั มกีารเรยีนรู้

และพัฒนาเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดใหม่ให้มีความ

เข้าใจ ทั้งการเคารพนับถือ การอยู่ร่วมกันเพื่อปรับ

มโนทัศน์กับสมาชิกในสังคมเดียวกัน

อภิปรายผล

 1. จากผลการวิจัยพบว่าสภาพชีวิตและ

สาเหตุของการตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรมของ 

ผูห้ญิงอสีาน กรณีศกึษาจงัหวัดชยัภูม ิท่ีเป็นภรรยา

คู่สมรสข้ามวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ก็ได้ปรับ

ให้เหมาะสมกับการด�าเนินชวิีตครอบครวัโดยต้องการ

ยกระดับตัวเองและครอบครัวของตนเองให้สูงขึ้น 

สาเหตุการตัดสินใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเป็นไป

ตามความคิด ความเชื่อว่า ผู้สมรสทุกคนต้องการมีคู่

ท่ีดี รักเดียว ซื่อสัตย์ ไม่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส  

ไม่หย่าร้างเป็นครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง รักสามัคคี 

สังคมร่มเย็น สอดคล้องกับ จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ 

และคณะ (2548,น.82 – 83) อธิบายว่าการสมรส

แบบผวัเดยีวเมยีเดียว (Monogamy) เป็นการสมรส

ที่กฎหมายและประเพณีอนุญาตให้ชายหรือหญิง 

มีคู ่สมรสได้เพียงคนเดียวนิยมอย่างกว้างขวาง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมปัจจุบันที่เจริญแล้ว 

ซึ่งเป็นความต้องการฝ่ายภายนอกของคู่สมรสทุก

คนทีป่ระสงค์จะได้สิง่ต่าง ๆ  มาเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546,น. 436)

 2. ผลกระทบของการสมรสข้ามวัฒนธรรม

ของผู้หญิงในชนบทอีสานเกิดผลกระทบท้ังด้าน

บวกและด้านลบ

 ผลกระทบด้านบวก

 1. บุคคลและสถาบันครอบครัว

 การมีคู่สมรสเพียงคนเดียวซื่อสัตย์ไม่หย่า

ร้างไม่ทะเลาะวิวาทท�าร้ายร่างกายปราศจากสิง่เสพ

ติดมีโลกทัศน์กว้างยอมรับความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ลดอคติ ลดการแข่งขัน การ

เหยียดสีผิวไม่แบ่งชนชั้น มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าที ่จะเหน็ได้ว่า แบบของการสมรสและ

ครอบครัว สอดคล้องกับจ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และ

คณะ (2548, น. 82-83) อธิบายว่าเป็นการสมรส

แบบผวัเดยีวเมยีเดยีว (Monogamy) เป็นการสมรส

ที่กฎหมาย และประเพณีอนุญาตให้ชายหรือหญิง

มคีูส่มรสได้เพียงคนเดยีว นยิมอย่างกว้างขวางโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่เจริญแล้ว ซึ่งการสมรส

และสร้างครอบครวั สอดคล้องกับจรยิธรรมของทกุ

ศาสนาทีส่อนให้การสมรสมคีูเ่พียงคนเดยีวซือ่สตัย์

ต่อกันไม่มีชู้ การนอกใจหรือมีคู่หลายคน

 2. ด้านสงัคมวฒันธรรม และด้านสภาพ

แวดล้อม 

 สังคมที่มีค่านิยมมีสามี/ภรรยาเพียงคน

เดียวเท่าน้ัน ปราศจากการทะเลาะท�าร้ายร่างกาย

และการหย่าร้าง รกัสามคัคดีแูลเอาใจใส่กัน อยู่ร่วม

กันอย่างสมานสามัคคีมีเอกภาพท่ามกลางความ

หลากหลาย เป็นแบบอย่างของการสร้างครอบครวั

ลักษณะเป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วยสามชั่ว

อายุคน (Extended Family) สอดคล้องกับลกัษณะ

ครอบครวัที ่ทัศนีย์ ทองสว่าง (2549, หน้า 82 – 83) 

อธิบายว่าครอบครัวขยายคือครอบครัวเดี่ยวตั้งแต่ 

2 ครอบครัวขึ้นไปรวมทั้งญาติพี่น้องอื่น ๆ ที่อาศัย

รวมอยู่ด้วยสมาชิกส่งเสริมค่านิยมยกย่องคุณค่า

ความดี นับถือคนท่ีมีคุณธรรม ด�ารงชีวิตอย่างพอ

เพียงตามอัตภาพ ขยัน ประหยัด มัธยัสถ์ เก็บออม 

วางแผน มวัีฒนธรรม การท�างานแบบทุม่เท มุมานะ 

มรีะเบยีบวินยั ตรงต่อเวลา นอบน้อมให้เกียรตผิูอ้ืน่ 
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ขอบคุณผู้อื่น ที่ช่วยเหลือแม้เป็นบุคคลใกล้ชิด 

ในครอบครวั เผยแพร่หลกัการสร้างครอบครวัเข้มแขง็

ให้สังคมรู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อเกิดสันติภาพโลก

อย่างแท้จริง

 ผลกระทบด้านลบ

 การรับประทานอาหารไทยจากท่ีเคยมี

รสชาติเข้มข้นจัดจ้าน กลับลดความจัดจ้านลง  

งดรบัประทานอาหารพ้ืนเมอืงบางชนิดท่ีรสจดัจ้าน

มีกลิ่นฉุนเพราะร่างกายรับไม่ได้ ในระยะยาวบุตร/

ธิดา ที่เติบโตท่ามกลางสองวัฒนธรรมในรุ่นถัด ๆ 

ไปอาจไม่รู้จักและรสชาติอาหารพ้ืนเมืองแท้บาง

ชนิดและรับประทานไม่เป็น หากไม่มีการสืบทอด

ผ่านสถาบันครอบครัวอาจเลือนหายไปในท่ีสุด 

วัฒนธรรมการขอค�าปรกึษาจากบดิามารดาผูใ้หญ่

ในการเลือกคู่ครองลดความส�าคัญลง ซึ่งแตกต่าง

จากธรรมเนียมปฏิบัติของไทย ในอดีตถือว่าการ

เลือกคู่ครองเป็นเรื่องส�าคัญต้องให้เกียรติขอค�า

แนะน�าจากบิดา/มารดาก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือก

และหาคู่ให้ สงัคมและวัฒนธรรมจะเปลีย่นไปตาม

กาลเวลาและสภาพจริง

 3.1 ระดับบุคคล สังคม วัฒนธรรมและ 

สิง่แวดล้อม คูส่มรสเรยีนรูภ้าษาองักฤษสือ่สารด้วย

ตนเองช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ มีอาสาสมัครรุ่นพ่ี

คอยแนะน�าระยะแรกเรยีนรูด้้านกฎหมายการสมรส

กับชาวต่างชาตเิข้าใจเรยีนรูค้วามแตกต่างระหว่าง

บคุคล ด้านทศันคติ ลกัษณะนสิยั บคุลกิภาพ ความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมของคู่สมรส สอดคล้องกับ

มธุรส สว่างบ�ารงุ (2542, น. 380) ทีก่ล่าวว่าผูส้มรส

พยายามปรับตัวด้วยการเรียนรู้ภาษาเพ่ือเกิดการ

ประสานความกลมกลนืของตนเองให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมคือคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะ

สมโดยอย่างเหมาะสมโดยการจัดการกับความ

ต้องการของตนเองกับความเป็นจริงของสภาพ

แวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการลดข้อขัดแย้ง

ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

ศึกษา

  องค์กรต่างๆและสถาบนัการศกึษาควรจดั

ให้มีการอบรมหลักสูตรระยะส้ันรู้หลักการสร้าง

ครอบครัวที่ดี  ก ่อนเข ้าสู ่การสมรสและสร ้าง

ครอบครัวเ พ่ือช ่วยก�าหนดทิศทางการสร ้าง

ครอบครัวที่ประสบผลส�าเร็จ อบอุ่น เข็มแข็งและมี

ความสขุว่าควรท�าอย่างไร เมือ่สมรสแล้วควรปฏบิตัิ

ตนอย่างไรเพ่ือน�าไปสู่เป้าหมายการครองรักอย่าง

ยั่งยืนตลอดไปไม่หย่าร้าง

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

พัฒนา

1.ควรมีการเผยแพร่แนวคิดการสร้างครอบครัวท่ี

ประสบผลส�าเร็จให้รู้อย่างแพร่หลายทุกภาคส่วน

จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรัฐและเอกชน

 2.มีองค์กรให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือคู่

สมรสที่ประสบปัญหาครอบครัว

 3. ข้อเสนอแนะเพือ่การท�าวจิยัครัง้ต่อไป

  3.1  ควรศึกษาสภาพชีวิตการสมรส

และแนวทางการปรับตัวในการแต่งงานข้าม

วัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติอย่างเจาะจง เช่น 

เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ฯลฯ

   3.2  ศกึษาแนวโน้มลกัษณะวัฒนธรรม

ที่เกิดจากการสมรสข้ามวัฒนธรรม
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บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จของกรณีศึกษาในต่างประเทศ

ที่ประสบความส�าเร็จและปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาให้เป ็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค  

2) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคความเป็นไปได้ของเขตปลอดอากรท่าอาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ

ในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเขตปลอดอากร 

ท่าอากาศยานานาชาติให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 วิธีการด�าเนินการวิจัย ได้แก่ 1) การสอบถามข้อคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จ 

ระดับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ผู้ใช้บริการระดับผู้บริหาร 2)การวิเคราะห์เนื้อหา 

เชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศที่ประสบความส�าเร็จที่มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 3) การวิเคราะห์

จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค เพ่ือประเมนิศักยภาพความเป็นไปได้ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยาน

สวุรรณภมู ิโดยใช้กรอบการวเิคราะห์ด้วยเทคนคิ SWOT Analysis ของ Humphrey (2005) 4) การตรวจสอบ

ความเชือ่มโยงของข้อมลูปฐมภูมทิีไ่ด้จากการสอบถามผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์แบบเบด็เสรจ็ระดบัผูบ้รหิาร

ทีม่ปีระสบการณ์ ผูท่ี้เกีย่วข้องในพ้ืนท่ี ผูใ้ช้บรกิารระดบัผูบ้รหิารเพ่ือท�าการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ความคดิเหน็

ที่ได้จากการสอบถามร่วมกับผลการวิคราะห์เนื้อหาเชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศท่ีประสบ

ความมส�าเร็จที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ การสอบถามข้อคิดเห็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับผู้บริหารที่มี  

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และผู้ใช้บริการระดับผู้บริหาร จ�านวน 6 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

คือเทคนิค SWOT Analysis ของ Humphrey (2005)

 ผลการวิจยัพบว่าเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมมิคีวามเป็นไปได้ในการพัฒนา

ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่จ�าเป็นต้องมีการแก้ไขจุดอ่อน

และปัญหาอปุสรรคทีม่อียู่ ผูวิ้จยัได้ท�าการจดัล�าดบัความส�าคญัของปัจจยัในการพัฒนาศกัยภาพเขตปลอดอากร 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของเขต
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ปลอดอากร ให้มากทีส่ดุ ประเดน็ทีน่่าสงัเกตท่ีผูวิ้จยัได้ค้นพบ รวมท้ังเสนอแนวทางในการเพ่ิมขดีความสามารถ

เขตปลอดอากรท่าอากาศสุวรรณภูมิ เพื่อให้แข่งขันทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค

ค�าส�าคัญ : สิ่งอ�านวยความสะดวกทางโลจิสติกส์/ศูนย์กลางโลจิสติกส์/อาคารคลังสินค้า/เขตปลอดอากร/

ศูนย์กระจายสินค้า

ABSTRACT

  The purposes of this research were to : 1) to study factors for success of case analysis 

in which is recognized as best practice as well as to study critical factors in developing as regional 

logistics Hub 2) to analyse problems/obstacles and potential of customs free Zone being being 

situated inside Suvarnabhum Internationaln Airport in terms of feasibility to develop as regional 

logistics hub 3) to purpose intiative to developing the potential of Customs Free Zone at 

Suvarnabhum Internation Airport as regional logistics hub among Asean Economic Community (AEC)

 Researh methodology concerned 1) an enquiry the perception or recommendation in 

terms of problems/obstackes and Any solutions being derived from experienced executive works 

of 3PLs workder so related study area experienced executive customer of CFZ 2) Case analysis 

comparison with best practices in overseas 3) as analysis strength opportunity threat in order to 

evaluate the feasibility of CFZ located inside Suvarnphum Inernational airport by utilizing SWOT 

as analytical framework (Humphry,2005) 4) an examination the relation between primary data 

being derived from ecperienved ecevutive worked of 3PLs workers of related study area 

experienced execurtive comtomers of CFZ for analysis synthesis the recommendation from as 

enquiry and the results of best prctice’s case analyaia study.

 Research instrument for data collection included an enquiry being derived from experienced 

executive works of 3PLs workers of related study area experienced executive customers of CFZ 

6 persons. Analysis instrument in SWOT Analysis (Humphrey, 2005)

 The research findings revealed that CFZ at Suvarnbhum Internation Airport if feasible in 

developing logistics hub among AEC under circurnstanes by elimination weakess as well as 

current obstacle critical of developing CFZ’s capability to be regional logistics hub in accordance 

with CFZ’s current situation as well as an identification lists of proper cargoes handled inside CFZ logistics 

hun identification some implications as found by author as well as intiative proposal in enhancing 

competitive advantage for CFZ at Suvarnbhum international airport for competing local and regional rival.

Keywords : Logistics facilities /Logistics hub/Cargo Termina/Customs free Zone (CPZ)/ Value 

added Logistics Service (Val Service) distribution center (DC)
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บทน�า

  อทิธิพลของธุรกิจระหว่างประเทศท�าให้เกิด

ความร ่วมมือทางเศรษฐกิจระหว ่างประเทศ  

ในภูมิภาคทั่วโลก เมื่อพิจารณาถึงระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาโลจิสติกส์ไทย จากการที่ประเทศไทยจะต้อง

ด�าเนินการเปิดเสรทีางการค้า การบรกิาร การลงทนุ 

การเงิน และแรงงานฝีมือกับอีก 9 ประเทศสมาชิก

อาเซียน ตามพันธกรณีท่ีได้ท�าไว้ร่วมกันในการรวม

กลุ่มความร่วมมือของเศรษฐกิจหลังจากเข้าสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic 

Commuunity: AEC) ในปี พ.ศ.2558 โดยมเีป้าหมาย

ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาถึงระดับขีดความสาทารถในการ

แข่งขนัของอตุสาหกรรมบรกิารสาขาโลจสิตกิส์ของไทย

เทียบเคียงระดับขีดความสามารถกับคู ่แข่งขัน 

โดยเฉพาะประแทศสมาชิกในภูมิภาคเดียวกัน  

คือประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอาหรับอามิเรท

ประเทศไทยยังอยู่ในระดับต�่ากว่าคู่แข่ง เนื่องด้วย

การบรหิารจดัการระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจุดด้อยด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ ดังนั้น

ประเทศไทยควรหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้เทียบ

เท่ากับประเทศคู่แข่งขัน

 ในการการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ

ต่างประเทศได้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรพิจารณา

ถึงเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอ�านวยความ

สะดวกทีเ่ก่ียวข้องในอุตสาหกรรมบรกิารให้ทันสมยั

ครบถ้วนทั้งวงจร มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

ระดบัสากล เน่ืองจากสิง่ส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา การเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอ�านวยความ

สะดวกทางการค้าท่ีเก่ียวข้องจะช่วยให้องค์กรธุรกิจ

ของไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ท้ังในด้าน

ความรวดเรว็ในการขนส่ง ความถูกต้องในการรบัส่ง

สินค้าการตอบสนองต่อลูกค้า และการลดต้นทุน

การขนส่งอันจะน�ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

และผลก�าไรขององค์กร 

 ผู้วิจยัได้เล็งเหน็ถึงปัญหานีจ้งึมคีวามสนใจ

ที่จะท�าการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิม

ประสิทธืภาพสิ่งอ�านวนความสะดวกทางการค้า 

ทีเ่ก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมบรกิาร โดยด�าหนดเป้าหมาย

ท่ีเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ของ

กรณีศึกษาในต่างประเทศท่ีประสบความส�าเร็จ 

และปัจจัยส�าคัญ ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง

โลจิสติกส์ระดับภูมิภาค 

 2. เพ่ือวิเคราะห์ป ัญหาและอุปสรรค  

ความเป็นไปได้ของเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิวุรรณภูมใินการเป็นศนูย์กลางโลจสิตกิส์

ระดับภูมิภาค

 3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู ้ประกอบการ

ภายในประเทศทีด่�าเนนิธุรกิจเป็นผู้ให้บรกิารโลจสิตกิส์

สญัชาตไิทย สามารถน�าแนวทางในการสร้างมลูค่า

เพ่ิมของอุตสาหกรรมให้บริการสาขาโลจิสติกส์  

ไปสูก่ารประยุกต์ใช้เพ่ือปรบัปรงุประสทิธิภาพรปูแบบ

การให้บริการภายในองค์กรของตน

  4. เพ่ือเป็นองค์ความรู้ส�าหรับผู้ที่สนใจ

หรือน�าไปสู่การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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วิธีด�าเนินการวิจัย

  ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูศึ้กษาได้ด�าเนินการ

ศกึษาโดยมวิีธีด�าเนนิการศึกษาประกอบด้วยหวัข้อ

ส�าคัญ 4 ส่วนดังนี้

  ส่วนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยแหล่ง

ของข้อมูลที่ใช้มาจาก 2 แหล่ง 

	 •	 ข้อมลูปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยการ

วางแผนนัดหมาย การจัดเตรียมประเด็นในการ

สอบถามความคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์

แบบเบ็ดเสร็จท่ีมีประสบการณ์ระดับผู ้บริหาร 

จ�านวน 3 ท่าน ผู้ปฎิบัติงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

จ�านวน 2 ท่าน และผู ้ใช้บริการระดับผู ้บริหาร 

จ�านวน 1 ท่าน

	 •	 ข้อมลูทุติยภูม ิ(Secondary Data) โดย

การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร 

ต�ารา รายงานการศึกษา บทความทางวิชาการ  

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งภายในและต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลท้ังในและต่างประเทศจากอินเทอร์เน็ต

ออนไลน์

  ส่วนที่ 2 การศึกษาข้อมูล โดยการท�าการ

ส�ารวจ ทบทวนและศึกษาข้อมูล

 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยท�าการ 

สอบถามควาทคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์

แบบเบ็ดเสร็จท่ีมีประสบการณ์ระดับผู ้บริหาร 

จ�านวน 3 ท่าน ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

จ�านวน 2 ท่าน และผูใ้ช้บรกิารระดบับรหิาร จ�านวน 

1 ท่าน ในประเดน็ปัญหา อปุสรรค ผลกระทบทีไ่ด้รบั

สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไข

 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยท�าการ

ส�ารวจ ทบทวนและศึกษาข้อมลูค้นคว้าใน ประเดน็

ดังต่อไปนี้

	 •	 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยั

แห่งความส�าเรจ็ (Factors for success) และปัจจยั

ส�าคัญในการพัฒนา ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส ์

ในระดบัภูมภิาค จากบทความ รายงาน วารสารทาง

วิชาการและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและ

ต่างประเทศ

	 •	 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับองค์

ประกอบของการสร้างมูลค่าเพิ่มโลจิสติกส์ (Value 

Added Logistics Services) ในเขตปลอดอากร 

เขตการค้าเสรีของท่าเรือและท่าอากาศยานรวาม

ท้ังบริเวณพ้ืนท่ีหลังท่าเรือ (Hinterland) บริเวณ

นอกเขตการบิน (Landside) และพื้นที่ใกล้เคียง

	 •	 ข ้ อ มู ล โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ้ื น ฐ า น ข อ ง 

ท่าอากาศยานจ�านวนเท่ียวบิน ขึ้น ลง โครงข่าย 

การบินระหว่างประเทศ

	 •	 ข้อมูลส่ิงอ�านวยความสะดวกทาง 

โลจิสติกส์ท่ีเก่ียวข้อง เช ่น อาคารคลังสินค้า  

เขตปลอดอากร เขตการค้าเสรี ประเภทและสิทธิ

ประโยชน์ของเขตปลอดอากร/เขตการค้าเสรี

	 •	 ข้อมูลสถิติปริมาณการน�าเข้า ส่งออก

ของสินค้าท่ีขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยาน 

ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย

	 •	 ข้อมลูสถิตใินระดบัมหภาคของประเทศ 

และระดบัอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้อง เช่น GDP/GPP/FDI

	 •	 ประเภทของสินค้าท่ีเหมาะสมกับศูนย์

กลางโลจิสติกส์ทางอากาศ

	 •	 นโยบายและกฎระเบยีบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง/

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

	 •	 ศนูย์โลจสิติกส์ในท่าอากาศยานฯ ของ

กลุม่ประเทศ/กรณีศึกษาในต่างประเทศท่ีมแีนวทาง

ในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับภูมิภาค

และระดับโลก

	 •	 ศูนย์โลจิสติกส์ในท่าอากาศยานฯ  

ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการโลจิสติกส์  

ในต่างประเทศที่มีแนวทางในการปฎิบัติที่ดี ระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก
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 ระดับที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 •	 ท�าการวิเคราะห์เพ่ือประเมนิสภาวการณ์

ปัจจบัุนของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ จากเกณฑ์ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ตามแนวทางงานวิจัยและ

บทความทางวิชาการที่ได้ท�าการศึกษาจากกรณี

ศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีแนวทางปฎิบัติท่ีด ี

ในต่างประเทศ โดยวิธีการวเิคราะห์เชงิเปรยีบเทยีบ

กับกรณีศกึษาในแต่ละปัจจยัส�าคัญทีไ่ด้จากศกึษา

ข้อมูลทุติยภูมิ

	 •	 ท�าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ

โอกาส ความเสีย่ง เพ่ือประเมนิศักยภาพ/ความเป็น

ไปได้ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT 

Analysis 

	 •	 ท�าการตรวจสอบความเชื่อมโยงของ

ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสอบถามผู้ประกอบการ 

โลจสิตกิส์แบบเบด็เสรจ็ระดับผูบ้รหิาร ท่ีมีประสบการณ์ 

ผู ้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ ผู ้ใช้บริการระดับผู ้บริหาร  

เพ่ือท�าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นท่ีได้

จากสอบถามร่วมกับผลการวเิคราะห์จดุอ่อน จุดแขง็ 

และโอกาส ความเสี่ยง

 ส่วนท่ี 4 การสรุปผลและเสนอแนวทาง

แก้ไขปัญหา

 ท�าการสรปุผลและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพโดยน�าเสนอ

ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยาย

 การก�าหนดประชากร และกลุม่ประชากร

ตัวอย่าง

 ในการศึกษาวิจัยนี้ประชากรที่ใช้ในการ

ศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 1. เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ

 2. ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จ 

(3PLs) ทีม่ปีระสบการณ์ระดบัผูบ้รหิาร ผูป้ฏิบติังาน

ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ และผู้ใช้บริการระดับผู้บริหาร

จากองค์กรภาคเอกชน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้

การเก็บข้อมูลตวามคิดเห็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์

แบบเบ็ดเสร็จระดับผู ้บริหารที่มีประสบการณ ์ 

ผู้ปฎิบัติงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่และผู ้ใช้บริการ

ระดับผู้บริหาร จ�านวน 6 ท่าน เครื่องมือที่ในการ

วิเคราะห์ คอืเทคนคิ SWOT Analysis ของ Humphrey 

(2005)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

  การศกึษาวิจยัครัง้น้ี จะมุง่เน้นการใช้บรกิาร

และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ และแหล่งข้อมลู

ที่ใช้ในการศึกษานี้มาจาก 2 ส่วน ใหญ่ ๆ คือ 

  1. ข้อมูลปฐมภมิู (Primary data) ได้จาก

การวางแผนการนัดหมายการจดัเตรยีมประเดน็ใน

การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติก์

แบบเบ็ดเสร็จท่ีมีประสบการณ์ระดับผู ้บริหาร 

จ�านวน 3 ท่าน ผู้ปฎิบตักิารทีเ่ก่ียวข้องในพ้ืนทีร่ะดบั

ผู ้บริหารจ�านวน 2 ท่านและผู ้ใช้บริหารระดับ 

ผู้บริการจ�านวน 1 ท่าน

  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  

ได้จากการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก

เอกสาร ต�ารา รายงานการศึกษาบทความทางวิชาการ 

ผลงานวิจยัทีผ่่านมาทัง้ภายในและต่างประเทศ ฐาน

ข้อมูลท้ังในและต่างประเทศจากอินเตอร์เน็ต

ออนไลน์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล

  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดสภาวะการณ์

ปัจจุบันและปัญหา/อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึง

ความเชือ่มโยงระหว่างกัน ผูว้จิยัจงึท�าการเสนอผล

การศกึษาและผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยแบ่งออก

เป็น 3 ส่วนคือ

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเขตปลอด

อากรท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรรณภูมิต้ังอยู่

บรเิวณพ้ืนทีฝ่ั่งตะวนัตกของท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ บนพื้นที่กว่า 413 ไร่ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ 

ปี พ.ศ. 2549 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้บริการในด้าน

	 •	 งานบริหารขนส่ง ได้แก่ การให้บริการ

รถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างอาคารภายใน ทสก

	 •	 งานบริการคลังสินค้าส่วนกลาง ได้แก่ 

งานรับจัดเก็บสินค้า งานจัดระวางบรรทุก การ

ด�าเนินการกิจกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า การให้บริการ

อปุกรณ์ เพ่ือสนับสนนุการขนถ่ายสินค้า งานด�าเนิน

พิธีการศุลกากร 

	 •	 ให้บริการพื้นที่ เช่าในอาคารต่างๆ

 ส่วนที่ 2 : ผลการศึกษา ในส่วนนี้เป็นการ

น�าเสนอผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล 

ทุติยภูมิ ได้แก่

 ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการ

สอบถามผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จท่ีมี

ประสบการณ์ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานระดับ 

ผู้บริหารที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ และผู้ใช้บริการระดับ 

ผู้บริหารเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาอุปสรรค

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ

ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกดิขึน้ แนวทางแก้ไข

1) ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ

ท่ี ไ ม่ เ อื อ้ อำ า น ว ย ต่ อ ก า ร

ดำาเนินงาน

- ข้อกฎหมายศุลกากรท่ีไม ่

เอือ้อำานวยตอ่การดำาเนินธรุกิจ

เช่นผู้ ประกอบการเอกชน 

ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรบริเวณอาคาร 

คลงัสนิค้าสว่นกลาง

 - ข้อกฎหมายศุลกากรท่ีไม ่

เอือ้อำานวยตอ่การดำาเนินธรุกิจ

ในเขตปลอดอากรกรณีท่ีกำาหนด

ให้บุคคลและยานพาหนะ

ท้องถ่ินย่ืนขออนุญาตผ่าน

เข้าออกในพืน้ท่ีเขตปลอด

อ า ก ร ท่ า อ า ก า ศ ย า น

นานาชาติสวุรรณภมิู

กฎหมายศลุกากร (ตามประกาศ 

กรมศลุกากร ท่ี 79/2554)

ผู้ เช่าพืน้ท่ี VAA:Zone 2 ยกเลิก

สัญญาการเช่าและผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้ ใ ห้

บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มบริษัท

ข้ามชาต ิเชน่ DB Schenker และ 

DHL Forwarding 

พิจารณาแก้ไข ยกเลิก หรือ 

ยือหยุ่ นกฎหมายศุลกากร 

และกฎระเบียบต่างๆเพ่ือให้

สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพ

แวดล้อมปัจจบุนัและสนบัสนนุ

ภาคอตุสาหกรรมการผลิตและ

กิจกรรมเชิงพานิชย์ได้หลาก

หลายมากขึน้
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ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกดิขึน้ แนวทางแก้ไข

2)  ดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ

-  ความล่าช้าของการพัฒนา

และเริ่มใช้ ระบบเชื่อมโยง

ข้อมูลระปฎิบัติการ ACCS

-  ระบบปฏิบัติการ ACCS 

(Airport Cargo Community 

System) เป็นระบบที่ ถูก

กำาหนดให้มีขึ้นตามสัญญา 

ป ร ะ กั น ทั ณ ฑ์ บ น ใ น ก า ร

ขอจัดต้ังเขตปลอดอากร

ท่าอากาศยานฯ ระหว่าง

บริษัทท่าอากาศยานไทย 

จำ า กัด  (มหาชน)  ทอท.  

ผู้ขอจัดตั้งกับกรมศุลกากร

เพ่ือใช้บริหารจัดการในการ

เชือ่มโยงขอ้มลูทางอเิลค็ทรอ

นิกส์ ระหว่างกัน เช่น การ

แสดงรายงานและการตัด

บัญชี ข้อมูลการเคลื่อนย้าย

สินค้าเข้า-ออก ภายในเขต

ปลอดอากร

- เน่ืองจากรูปแบบของรายงาน

และมาตรฐานของระบบ 

ในการเช่ือมโยงข้อมลู การ

ออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งาน

ของระบบ ACCS จะต้องเป็น

ไปตามท่ีกรมศลุกากรเหน็ชอบ

-  ปัจจัยสนับสนุนท่ีจะทำาให้

ระบบ ACCS ได้รับการพฒันา

และนำามาใช้เช่ือมโยงข้อมลู

ตามกรอบเวลาและตาม

วตัถปุระสงค์ 

-  ระบบของผู้ประกอบการคลงั

สินค้า ระบบของผู้ประกอบ

การเพ่ิมมูลค่าสินค้า ระบบ

ศุลกากร และระบบของ

หน่วยราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

จะต้องมีความพร้อมท่ีจะ 

ให้มีการเช่ือมโยงและสง่ผา่น

ข้อมูลได้ เพราะฉะนัน้ระบบ 

ACCS จงึมีความจำาเป็นต้อง

มีการพฒันาปรับเปลืย่นตาม

ไปด้วย

ต้นทุนค่าใข้จ่ายในหารบริหาร

จัดการและต้นทุนในการดำาเนิน

การสงูขึน้ ไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค์

ของการจดัตัง้เขตปลอดอากร

- กำาหนดผู้ รับผิดชอบหลกั

จากหนว่ยงานของผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสีย

- ดำาเนินการตรวจสอบกับ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่

กรมศลุกากร

-  ดำาเนินการตรวจสอบกับ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ 

กรมศุลกากรถึ งความ 

เป็นไปได้ในการนำาระบบ

พิธีการศุลกากรแบบไร้

เอกสาร E-Paperless มา

พฒันารูปแบบ และฟังก์ชัน่ 

เน่ืองจากผู้ ประกอบการ

เอกชนต้องใช้ระบบดัง

กล่าวนีเ้พ่ือเช่ือมโยง/ส่ง

ผา่นข้อมลู

3) ด้านการลดต้นทุนในการ

ดำาเนินการ

-  ผู้ เช่าพืน้ ท่ีบริ เวณ VAA-

Zone 2 ไมส่ามารถลดต้นทนุ

ค่าใ ช้จ่ ายในการบริหาร

จัดการและการดำาเนินการ 

รวมทัง้การทำากำาไรจากพืน้ท่ี

บริเวณ VAA-Zone 2

- กฎหมายศุลกากร (ตาม

ประกาศกรม ศุลกากร ท่ี 

79/2554)

- การบริหารจดัการท่ีขาดการ

ผลักดันและการ ร่วมมือ

ประสานงานแบบบรูณาการ

จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ผู้ เช่าพืน้ท่ี VAA:Zone 2 ยกเลิก

สญัญาการเช่าประมาณ 50% - 

60%

 ทำาการวิเคราะห์

ประเภทสินค้าท่ีเหมาะสมกับ

การทำากิจกรรมมลูค่าเพ่ิมท่ีขน

ข น ส่ ง โ ด ย ต ร ง  ( D i r e c t 

Shipment Cargo) การถ่ายลำา 

(Transshipment Cargo) 

สินค้าผ่านแดน (In-transit 

Cargo) ไปประเทศกลุม่ AEC
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ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ

 การศกึษาข้อมลูจากเอกสาร แนวความคิด 

ทฤษฏี วรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถ

แสดงผลการศึกษาได้ดังนี้

 1. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่สนับสนุนให้

สงิคโปร์เป็นศนูย์กลางทางโลจสิติกส์ในภูมภิาค คือ

  1.1 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล

  1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

  1.3 นโยบายและมาตรการทางด้าน

ภาษแีละนโยบายการเปิดเสรด้ีานการค้าการลงทนุ

ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นน�าจากต่างประเทศ

  1.4  ปราศจากการทจุรติและคอรปัชัน่ๆ

  1.5  ก า ร มี ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์ ที่ มี

ประสิทธิภาพมีขีดความสามารถสูง

  1.6  การให้ความส�าคัญกับการวิจัย

และการพัฒนา

  1.7 การมอีตุสาหกรรมและกลุม่ธุรกิจ

ที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางโลจิสติก์

 2. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่สนับสนุนให้

สหรัฐอาหรับเอมิเรทเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์

ในภุมิภาค

  2.1 ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล

  2.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

  2.3 ก า ร มี ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์ ที่ มี

ประสิทธิภาพ

  2.4 การมีสภาพแวดล้อมการแข่งขัน 

ที่น่าดึงดูดต่อการลงทุน

  2.5 การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free 

Trade Zone) และเมืองธุรกิจ (Business Parks)

  2.6 การมอีตุสาหกรรมทีส่นบัสนุนและ

ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์

 3. ปัจจยัส�าคญัในการพัฒนาให้เป็นศนูย์

กลางโลจิสติกส์

  3.1  ป ัจจัยด ้านที่ตั้ ง  (St rategic 

Location)

  3.2 ปัจจัยด้านความีเสถียรภาพของ

รัฐบาล

  3.3  ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์

  3.4  ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  3.5 ปัจจัยด้านกระบวนการในการ

บริหารจัดการ

  3.6 ปัจจยัด้านกฎหมายและกฎระเบยีบ

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน

  3.7 ปัจจยัด้านการจงูใจให้มกีารลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามาตัง้ส�านกังาน

เพ่ือด�าเนนิธุรกิจในประเทศ ซึง่จะเป็นกลไกขับเคลือ่น 

ทีก่่อให้เกิคความส�าเร็จในการเป็นศนูย์กลางโลจสิติกส์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ท�าการวิเคราะห์เพ่ือประเมนิสภาวะการณ์

ปัจจบุนัของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานฆนานาชาติ

สุวรรณภูมิ จากเกณฑ์ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา

เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ตามแนวทางงานวิจัย 

และบทความทางวิชาการที่ได้ท�าการศึกษาจาก 

กรณีศึกษาท่ีได้รับการยอมรับแล้วว่ามีแนวทาง

ปฎิบัติที่ดี ในต่างประเทศ

 2) ท�าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ 

โอกาสความเสีย่งเพิ่อประเมินศกัยภาพความเป็นไปได้

ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิโดยใช้กรอบการวิเคราะหด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis

  3) ท�าการตรวจสอบความเชื่อมโยงของ

ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสอบถาม
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สรุปผลการวิจัย

  การศึกษาพบว่า

 1. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของกรณีศึกษา

ในต่างประเทศที่ประสบความส�าเร็จของประเทศ

สงิค์โปร์ คอื 1) ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและความ

มีเสถียรภาพของรัฐบาล 2) การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 3) นโยบายและมาตรการทางด้านภาษแีละ

นโยบายการเปิดเสรีทางด้านการค้า 4) ปราศจาก

การทุจริตและคอรัปชั่น 5) การมีทรัพยากรมนุษย์ 

ที่มีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถสูง 6) การให้

ความส�าคัญกับการวิจัยและการพัฒนา 7) การ 

มีอุตสาหกรรมและกลุ ่มธุรกิจที่สนับสนุนและ

เกี่ยวข้องกบัศูนย์กลางโลจิสติกส์ 8) มีการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา

 2. ปัญหาอุปสรรคความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ พบว่าปัญหาอุปสรรคในสภาวะการณ์

ปัจจุบันคือ 1) ด้านข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่ 

ไม่เอือ้อ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจ 2) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในประเด็นความล่าช้าของการพัฒนา

และการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบปฎิบัติการ 

ACCS ซึง่เป็นระบบท่ีถูกก�าหนดให้มขีีน้ตามสญัญา 

ประกันฑัณฑ์บทในการขอจัดต้ังเขตปลอดอากร 

ยังไม่เอือ้ประโยชน์ให้ผู้ใช้บรกิาร 3) ด้านการลดต้นทุน

ในการด�าเนินการของผู้เช่าพ้ืนที่อาคารคลังสินค้า 

ไม่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ

และการด�าเนินงาน ไม่สามารถท�าก�าไรจากพ้ืนท่ี

บริเวณ VAA:Zone 2 

 ผลการวิจยัด้านปัจจยัต่างๆ สามารถแบ่งออก

เป็น 5 ปัจจัย คือ

  ปัจจยัที ่1) ด้านความมเีสถียรภาพของรฐับาล

และการด�าเนินนโยบายตามที่ได้ก�าหนดไว้

 ปัจจัยที่ 2) ด้านทรัพยากรมนุษย์

 ปัจจัยที่ 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ปัจจยัที ่4) ด้านกระบวนการในการบรหิาร

ขัดการต่างๆ และมปัีจจยัด้านกฎหมายกฎระเบยีบ

ข้อบังคับต่างๆ

 ปัจจัยที่ 5) ด้านการจูงใจให้มีการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามาตัง้ส�านักงาน

เพื่อด�าเนินธุรกิจในประเทศ

 ในส่วนของจุดแข็งพบว่าเขตปลอดอากร

ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิมีจุดแข็งที่จะเป็น 

ตัวขับเคลื่อนและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันท้ังภายในและ

นอกประเทศ มี 3 ปัจจัย ได้แก่

 ปัจจัยที่ 1) ด้านยุทธศาสตร์ที่ตั้ง ตั้งอยู่ใน

ต�าแหน่งศูนย์กลาง อยู่ในบริเวณกับตลาดธุรกิจ 

การค้าหลัก โครงข่ายการบินที่เชื่อมต่อทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ความรวดเร็วและบริการ 

ที่เชื่อถือได้

 ปัจจัยที่ 2) ปัจจัยด้านกระบวนการในการ

บรหิารจดัการและปัจจยัด้านกฎหมานและกฎหมาย

ข้อบังคับต่างที่ เ อ้ือต่อการลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศ สามารถด�าเนินพิธีการศุลกากรได้  

24 ช.ม. ตลอด 7 วันโดยไม่มีวันหยุด

 ปัจจัยท่ี 3) ปัจจัยด้านการจูงใจให้มีการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามา 

ตัง้ส�านกังานเพ่ือการด�าเนินธุรกิจ มขีนาดของตลาด

ธุรกิจการค้าที่กว้าง

 ในส่วนของโอกาศของเขตปลอดอากร 

ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ ที่สามารถน�ามาใช้

ขับเคลื่อน มี 2 ปัจจัยคือ

 ปัจจัยที่ 1) ด้านการจูงใจให้มีการลงทุน

โดยตรงจากประเทศ

 ปัจจัยท่ี 2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จากการ

วิจัยพบว่าโอกาสภายหลังจากการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางกายภาพของปลอดอากรท่าอากาศ

นานาชาติสุวรรณภูมิ ในการขยายทางวิ่ง โครงการ
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ขยายพ้ืนที่และพัฒนาคลังสินค้าท�าให้มีโอกาส 

ท่ีจะสามารถให้บริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น

 ในส่วนของอุปสรรคของเขตปลอดอากร 

ท่าอากาศนานาชาติสวุรรณภูม ิผูว้จิยัพบว่าการเปิด

เสรีทางนโยบายการบิน ในกลุ่ม AEC อาจส่งผล 

ต่อปรมิาณการขนส่งสนิค้าและการเติบโตของธุรกิจ

ในทางลบเนือ่งจากการแข่งขนัอย่างเสรภีายในภูมภิาค 

รวมท้ังการแข่งขันที่สูงขึ้นจากความต้องการเป็น

ศนูย์กลางโลจสิตกิส์เช่นเดียวกับประเทศไทย ความ

ไม่มีเสถียรทางการเมือง และความผันผวนของ

ราคาเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อต้นทุน 

ข้อเสนอแนะ

 จากการรวบรวมข้อมลูของกรณีต่างประเทศ

ที่ประสบผลส�าเร็จและปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา

ให้เป ็นศูนย ์กลางโลจิสติกส ์ระดับภูมิภาคใน

ประชาคมอาเซียน รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรค 

ความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาเขตปลอดอากร

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ การน�าข้อมูล

ต่างๆมาท�าการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทาง

การพัฒนา ดังนี้ 

 1. การจัดล�าดับความส�าคัญ (Priority) 

ของปัจจยัท่ีควรตระหนกัเพ่ือให้การพัฒนาศกัยภาพ

ของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลาง 

โลจสิติกส์ประสบผลส�าเรจ็ ควรจดัล�าดบัดงัต่อไปนี้

  1.1 ปัจจัยด้านความมีเสถียรภาพของ

รัฐบาลและการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังจาก

รัฐบาลในการด�าเนินตามนโยบายที่ตั้งไว้

  1.2 ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที ่

มุ่งเน้นด้านการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกด้าน

โลจิสติกส์เพ่ือความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ 

ของสิง่อ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ การพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ 

การพัฒนาสถานีท่ีเป็นจดุเชือ่มโยงการขนส่งต่อเนือ่ง

หลายรูปแบบ

  1.3 ปัจจยัด้านทรพัยากรมนุษย์ท่ีมุง่เน้น

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และ

ระบบการจ้างงานที่มีความยืดหยุ่น

  1.4 ปัจจยัด้านยุทธศาสตร์ท่ีต้ัง ท่ีมุง่เน้น

การขยายตลาดธุรกิจการค้าหลกัไปยังกลุม่ประเทศ 

GMS และประเทศในกลุม่ AEC ทีม่สีดัส่วนปรมิาณ

การขนส่งทางอากาศสูง และเป็นฐานการผลติสินค้า

ที่ต้องการความเร่งด่วนในการขนส่ง

  1.5 ปัจจัยด้านกระบวนการในการ

บริหารจัดการต่างๆและปัจจัยด้านกฎหมายและ 

กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ

  1.6 ปัจจัยด้านการจงูใจให้มกีารลงทนุ

โดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามาตัง้ส�านักงาน

เพ่ือด�าเนินธุรกิจในประเทศจากกลุ่มองค์กรธุรกิจ

ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคล่ือนที่ก่อให้เกิด

ความส�าเร็จในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์

 2. ประเภทของสินค้าท่ีเหมาะสม  

ควรประกอบด้วย

  2.1 สินค ้าที่มีปริมาณขนส่งน ้อย 

ในแต่ละครั้ง แต่มีมูลค่าสูง 

  2.2 สินค้ากลุ่มไฮเทค ท่ีมีเทคโนโลยี 

ที่ก้าวหน้าล�้าสมัยท่ีมีวงจรการใช้งานที่สั้น เช่น 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค

  2.3 สินต้ากลุ ่มผลิตภัณฑ์ยาและ

เวชภัณฑ์ต่างๆ

  2.4 สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

(Auto-Part and Accessories) การบริหารส�าหรับ

อตุสาหกรรมนีไ้ด้แก่ Inbound-to-Manufacturing, 

Intercontinental Supply Chains

  2.5 สินค้ากลุ ่มเคมีและเคมีภัณฑ์

อนัตราย (Chemicals and Hazardous Materials)



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
90

  2.6  สินค้ากลุ่มแฟชั่นและเครื่องหนัง

ที่มีราคาสูง

  2.7 สินค้ากลุม่เครือ่งจกัรและอปุกรณ์

ขนาดใหญ่ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้ง

ต่อไปดังนี้

 1. การศกึษาในเชงิลกึประเด็นสาเหตุของ

ปัญหาในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการ

เคล่ือนย้ายสินค้า (ระบบ ACCS) ภายในเขต 

ปลอดอากร เพ่ือน�าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้

ปัญหาให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน

 2. การศึกษาเพ่ือน�าแนวทางการพัฒนา

ศกัยกภาพเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิที่ได้จากศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือสังเคราะห์

และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยาน

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค
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การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1)

Participation in the management of community banks refuse 
Wat Puranawath Thawi Watthana Bangkok (Phase 1)
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรายงานผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม ในการจัดการธนาคาร

ขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ระยะท่ี 1) กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่  

พระสงฆ์ ผู้น�าชุมชน ชาวบ้าน โดยใช้เทคนิควิธี การสัมภาษณ์ การสังเกต วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธี

ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ผลการวิจัยในระยะแรกพบว่า ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ 

มีส่วนร่วมของการจัดการขยะเพ่ือลดภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย 

ด้วยการคัดแยกขยะลงในถัง อย่างถูกวิธี นอกจากนั่นยังพบว่าชุมชนต้องส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 

เก็บขยะให้ถูกต้องสามารถน�าขยะมาเป็นรายได้แก่ครอบครัว โดยจดัต้ังธนาคารขยะเพ่ือเป็นการปลกูฝังการ

เก็บออม และยังท�าให้คนในชุมชนเริ่มเข้าใจในปัญหาของขยะด้วยตัวของตนเอง ดังนั้นแนวทางแก้ไขจึงได้

จัดถังขยะที่แยกประเภทขยะให้ตามจุดต่างๆ ในชุมชน ท�าให้สภาพแวล้อมของชุมชนดีขึ้นและสุขภาพจิตดีขึ้น 

คนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง ท�าให้ชุมชนมีความสุขเป็นชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืน 

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วม, ธนาคารขยะ, ชุมชน

ABSTRACT

 This article is intended to be a research report. “participation Management of waste bank 

of Wat Puranawat community, Thaweewattana District, Bangkok (Phase 1) The target groups of 

the research were monks, community leaders, villagers using techniques, interview methods, 

observation methods, data validation using Triangulation. The results of this research are as 

follows. The community also has a lack of knowledge and understanding of the contribution of 

waste management to global warming, causing environmental problems that affect health.  

By properly separating the rubbish into the tank.
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  In addition, it was found that the community had to promote the knowledge about garbage 

collection correctly. By establishing a waste bank to cultivate savings. It also makes people in the 

community begin to understand the problem of garbage on their own.

  As a solution, garbage bins were separated at various points in the community, resulting 

in better community conditions and better mental health. People have a better way of life. Adapting 

to Change Keeping the community happy is a strong, sustainable community.

Keyword : The participation, Junk bank, community

บทน�า

  ขยะมูลฝอยน้ัน นับวันจะเพ่ิมมากขึ้น 

ตามจ�านวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการก�าจัด 

ขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง และเหมาะสมแล้ว ปัญหา

ความสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย จะต้อง

เกิดข้ึนอย่างแน่นอน ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้ว 

ขยะมูลฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยตรง 

ต่อมนษุย์ ยังอยู่ในขัน้ทีไ่ม่รนุแรงมากนัก ผลกระทบ

ทีเ่กิดขึน้จงึไม่ชดัเจนเท่าไร แต่ในความเป็นจรงิแล้ว 

ขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม

เป็นอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ของมนุษย์ด้วย ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม ทั้งนี้

เนื่องจากขยะมูลฝอย เป็นแหล่งอาหาร และแหล่ง

เพาะพันธ์ุของแมลงน�าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ 

ยุง ฯลฯ และเป็นท่ีซุกซ่อนของหนูและสัตว์อื่นๆ 

ของเสียท่ีเกิดจากกองขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้  

เป็นน�า้เสยีท่ีมคีวามสกปรกสูงมาก ซึง่มทีัง้สารอนิทรย์ี 

สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่างๆ เจือปนอยู่ 

เมื่อน�้าเสียจากกองขยะมูลฝอย ไหลไปตามพื้นดิน

บรเิวณใด ก็จะท�าให้บรเิวณน้ัน เกิดความสกปรกและ

ความเสื่อมโทรมของพื้นดิน และอาจเปลี่ยนสภาพ 

ท�าให้ดินมีคุณสมบัติเป็นดินด่าง หรือดินกรดได้  

ในกรณท่ีีน�า้เสยีจากกองขยะมลูฝอย ไหลลงสูแ่หล่ง

น�้า ก็จะท�าให้คุณภาพน�้าเสียไป ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น

แหล่งน�้าผิวดิน หรือแหล่งน�้าใต้ดินก็ตาม ล้วนเป็น

อนัตรายต่อผูใ้ช้น�า้ และส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัในแหล่งน�า้ 

น�้าที่สกปรกมาก หรือมีสารพิษเจือปนอยู่ ก็อาจ

ท�าให้สัตว์น�้าตายในเวลาอันสั้น นอกจากนั้นสิ่ง

สกปรกต่างๆ ที่เจือปนในน�้า ก็จะส่งผลต่อระบบ

นเิวศของน�า้ ท�าให้สตัว์น�า้ท่ีมค่ีาบางชนิดสญูพันธ์ุไป 

น�้าท่ีมีส่ิงสกปรกเจือปน ย่อมไม่เหมาะแก่การ

อุปโภค บริโภค แม้จะน�าไปปรับปรุงคุณภาพแล้ว

ก็ตาม เช่น การท�าระบบน�้าประปา ซึ่งก็ต้องสิ้น

เปลอืงค่าใช้จ่าย ในกระบวนการปรบัปรงุคุณภาพน�า้

มากข้ึน  ดังนั้นจะเห็นว่าปัญหาขยะในเมืองไทย 

เป็นปัญหาโลกแตก เป็นเวลาหลายสิบปีทีเ่จ้าหน้าที่

ทางราชการ หน่วยงานวิจัย สถาบันทางกาศึกษา 

พยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเร่ืองขยะ 

ล้นเมอืง ไม่มท่ีีใดยอมให้ก่อสร้างโรงก�าจดัขยะใกล้

ที่อยู่อาศัยของตนเอง ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ทั้งๆท่ี 

เสยีงบประมาณต้ังมากมายพาเจ้าหน้าทีไ่ปดงูานที่

ต่างประเทศ ใช้งบประมาณในการรณรงค์ให้ความรู้

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ มีเทคโนโลยีมากมาย

ที่สามารถจะน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ 

แต่ปัจจุบันยังไม่มีที่ไหนในประเทศไทย สามารถ

จดัการขยะได้อย่างครบวงจรเป็นทีพึ่งพอใจของคน

ทุกฝ่าย จากสาเหตุหลักๆเหล่านี้ท�าให้การแก้ไข
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ปัญหาขยะ ยังคงไม่มีความคืบหน้าและก่อให้เกิด

ปัญหาหนักข้ึนทุกวัน ดังนั้นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาขยะจงึต้องมกีารปรบัเปล่ียน แนวทาง วิธีการ 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ที่มีสถานที่

แตกต่างกัน  ใช้ลกัษณะเด่นของแต่ละพ้ืนทีม่าแก้ไข

ปัญหาเรือ่งขยะ  ด้วยกระบวนการต่างๆ ทีเ่กิดปัญหา

ดงัท่ีกล่าวมาแล้วท�าให้คนไทยต้องมคีวามตระหนัก

ต่อวิกฤติการณ์ที่เกิดข้ึนจึงน�ามาสู่กระบวนการ

แก้ไขปัญหาของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะรฐับาลได้มมีติก�าหนดให้การแก้ไขปัญหา

ขยะเป็นวาระแห่งชาติ และเห็นชอบ Roadmap 

การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และแผน

ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่วิกฤติที่ต้องเร่ง

แก้ไขปัญหาก�าจัดขยะมูลฝอย ไม่ถูกต้องและ

ตกค้างสะสมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการท่ีท�าให้ขยะ

เกิดขึ้นโดยเฉพาะชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย 

ในกรุงเทพมหานครเป็นสาเหตุหน่ึง ซึ่งปัญหาขยะ

ในปัจจุบันเป็นเรื่องท่ีต้องรีบเร่งและแก้ไขเพราะ 

มีผลกระทบท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการ

ด�าเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ชุมชน

ส่วนใหญ่ไม่สามารถให้บรกิารเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย

ได้มากขึน้ ท�าให้ปัญหาขยะตกค้างมมีาก และยงัมี

ปัญหาก�าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มาก 

แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือก่อสร้างระบบ

ก�าจัดท่ีถูกสุขลักษณะก็ตาม ยังมีชุมชนหลายแห่ง

ท่ีมรีะบบแล้วก็ไม่สามารถก�าจดัขยะมลูฝอยได้ตาม

ท่ีได้ออกแบบไว้บางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้าน

จากประชาชนจนไม่สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้ท้ังน้ี

เน่ืองจากการท�าโครงการท่ีผ่านมามกัไม่ได้ค�านงึถึง

การเตรียมความพร้อมท่ีจะด�าเนินงานดูแลรักษา

ระบบอย่างต่อเนือ่งท�าให้มข้ีอจ�ากัดทางด้านบคุลากร

และองค์กรบริหารจัดการที่ชัดเจน นอกจากนี้ 

การด�าเนินงานทีผ่่านมาส่วนใหญ่มลีกัษณะต่างคน

ต่างท�าจึงท�าให้มีสถานที่ก�าจัดมูลฝอยท่ีไม่ถูก

สุขลักษณะขนาดต่างๆ กันกระจายท่ัวไปท�าให้ 

สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง

วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีผลในการจัดสรร 

งบประมาณจากส่วนกลางมีจ�ากัดและไม่ต่อเน่ือง

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอยการ

จดัการขยะมลูฝอยในชุมชนเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างมาก 

เพราะความหนาแน่นของประชากรทีม่จี�านวนมาก

และทีส่�าหรบัเก็บขยะหรอืก�าจดัขยะน้อยตรงกันข้าม

กับปรมิาณขยะทีเ่พ่ิมข้ึนตลอดจงึท�าให้ขยะมลูฝอย

ไปทิ้งตามที่ว่างเปล่าเหมือนที่เคยท�ามาแต่ก่อนได้ 

ดังนั้นปัญหาขยะมูลฝอย จึงเป็นปัญหาเร่งด่วน 

ที่หน่วยงานภาครัฐหรือผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ต้องเร่ง

ด�าเนินการแก้ไขให้มีการจดัการอย่างมีระบบ  

ถูกสขุลกัษณะและไม่ก่อให้เกิดปัญหาอืน่ๆ ตามมา 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,

2549) ปัจจุบันการด�าเนินงานจัดการขยะมูลฝอย

ในกรุงเทพมหานคร ยังขาด ประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบไม่มี

ประสทิธิภาพพอจงึประสบปัญหา เช่น ด้านงบประมาณ 

ด้านบุคลากร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม 

ในการก�าจัดขยะมูลฝอย โดยที่ชุมชนแต่ละแห่งจะ

เป็นผูรั้บผดิชอบดแูลในการจดัการขยะมลูฝอยของ

ตนเองโดยส่วนใหญ่จะน�าขยะมลูฝอยมาท่ีเก็บไว้ท่ีวัด 

แล้วปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาต ิหรอืบาง

ครัง้ท�าการเผาท�าให้เกิดกลิน่และควันไฟ ซึง่อนัตราย

ต่อคนในชุมชน 

 ด้วยสาเหตุดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะ

ศึกษาปัญหาของขยะที่อยู่ในชุมชนโดยท่ีคนใน

ชมุชนไม่ร่วมมอืกันหรือเข้ามามส่ีวนร่วมรับผดิชอบ 

ดังนั้นจึงศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ธนาคารขยะของชมุชนวดัปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรงุเทพมหานคร (ระยะที ่1) สาเหตขุองการท�าวิจยั
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การบริหารการจัดการขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส 

ระยะท่ี 1 เพราะเน่ืองด้วยบริบทของวัดปุรณาวาส

ไม่มกีารจดัการด้านความรูเ้ก่ียวกับขยะ คนในชมุชน

ไม่เข้าใจในผลเสยีทีท่�าให้สิง่แวดล้อมเป็นพิษก่อให้เกิด

โรคร้ายและภาวะโลกร้อน แต่ในวิกฤตของขยะ 

ที่เกิดข้ึนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจในการน�า

ขยะท่ีไม่มปีระโยขน์นัน้มาสร้างให้เกิดรายได้ สร้าง

นิสัยให้คนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ  

มีจิตส�านึก มีส่วนร่วมในการปฎิติการร่วมมือกัน 

เพ่ือก�าจัดขยะมูลฝอย พร้อมทั้งปลูกจิตส�านึกใน

การเก็บออม ท�าบัญชีครัวเรือนเพ่ิมรายได้จากการ

เก็บขยะเพ่ือการเก็บออมเงินและร่วมมือกันลด 

ขยะมูลฝอยให้น้อยลงหรือหมดสิ้นไป ด้วยวิธีการ 

ที่ถูกตามหลักสุขาภิบาล เป็นชุมชนท่ีปลอดขยะ 

ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ธนาคารขยะของชมุชนวดัปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

 2. เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขการมีส่วน 

ร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณา

วาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตในการวิจัย

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือศกึษาเก่ียวกับ

การก�าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนวัดปุรณาวาส 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานน�าไปพัฒนาเป็นแนวทาง 

ในการก�าจัดขยะให้ยั่งยืนและเสริมรายได้จากขยะ 

ท�าการศึกษาและเก็บข ้อมูลจากการลงพ้ืนที่

สัมภาษณ์ประชากรในชุมชนวัดปุรณาวาส ได้แก่ 

พระสงฆ์ ผู้น�าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน คนในชุมชน 

วัดปุรณาวาส

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

 1. ท�าการประชุมเพ่ือการระดมความคิด

ภายในกรรมการชุมชนวัดปุรราวาส (Input)

  - ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจะน�าไปพัฒนาเป็น

แนวทางในการขัดการขยะ

  - แนวทางการจัดการขยะในชุมชนใน 

วัดปุรณาวาส 

 2. กระบวนการจัดการในการด�าเนินการ

ก�าจัดขยะ (Process ) 

  - การด�าเนินการสัมภาษณ์ประชากร 

ในชุมชนเชิงลึก 

 3. ผลการด�าเนินการของแนวทางในการ

ก�าจัดขยะ(Out put)  

 4. ผลประโยชน์ท่ีได้จดัการขยะในชุมชนวัด

ปุรราวาส(Outcome)

 

ข้อจ�ากัดในการวิจัย

 การศึ กษา วิ จัย เ ร่ื องการมีส ่ วนร ่ วม  

ในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส  

เขตทวีวัฒนา กรงุเทพมหานคร (ระยะที ่1) มข้ีอจ�ากัด

ของเวลาในการด�าเนนิการวิจยั ผูว้จิยัท�าการศกึษา

โดยลงพ้ืนที่ชุมชนวัดปุณราวาสด ้วยตนเอง 

เพื่อท�าการสัมภาษณ์ 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ

เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะ

ของชมุชนวัดปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

โดยมกีารออกแบบขัน้ตอนการวิจยัดงัน้ี คือประชากร

ที่ข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ได้แก่ พระสงฆ์ ผูน้�าชมุชน 

กลุม่แม่บ้าน คนในชมุชนวัดปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร เน่ืองด้วยชุมชนดังกล่าวเป็น 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
96

ศูนย์รวมของการผลิตสินค้าและการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร และวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีความพร้อม

ด้านทรัพยากรภูมิปัญญาชาวบ้านและมีศักยภาพ

จะพัฒนาที่ยกระดับจากธุรกิจชุมชนไปสู่การเป็น

วิสาหกิจชมุชนต่อไปในอนาคตจงึต้องมคีวามพร้อม

เก่ียวการบริหารการจัดการขยะให้เป็นระบบย่ังยืน

โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

 ประชากร 

  การวจิยัครัง้นีศึ้กษาจากประชากรในชมุชน

ของวัดปุรณาวาสได้แก่ พระสงฆ์ 3 รูป ผู้น�าชุมชน 

3 ท่าน กรรมการชุมชน 5 ท่าน กลุ่มแม่บ้าน 5 ท่าน 

อาจารย์-ครู โรงเรียนวัดปุรณาวาส 5 ท่าน 

 ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นข้อมูล

เบือ้งต้นลกัษณะของบคุคล เพศ อายุ การศกึษา อาชพี 

รายได้ ข้อมลูทีถ่ามจะเป็น ด้านการลดขยะมลูฝอย 

ด้านการน�ามาใช้ใหม่ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ คื อ 

แบบสอบถาม พฤตกิรรมของประชาชนในการจดัการ

ขยะมลูฝอยในชมุชนวัดปรุณาวาส ซึง่ประกอบด้วย 

2 ส่วน ดังนี้

  ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป แบบสมัภาษณ์ข้อมลู

ท่ัวไปในการส�ารวจพฤติกรรมการจัดการขยะของ

ชุนชนวัดปุรราวาส กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมลูพฤตกิรรมของคนในชมุชน

ถึงการจดัการขยะมลูฝอย เป็นแบบสอบถามพฤตกิรรม

การจดัการขยะ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1) ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 

 2) ด้านการน�ากลับมาใช้ใหม่

 3) ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยใช้วิธี

การดังนี้

 การสังเกต

 คอืการสงัเกตด้วยการเฝ้าด ูอย่างเอาใจใส่

และละเอยีดถ่ีถ้วนโดยใช้หลกัการทางวชิาการด้วย

ประสาทสมัผสัหลายอย่างพร้อมๆกันเช่น ตาด ูหฟัูง 

มือสัมผัส โดยผู้วิจัยใช้การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เป็นการสงัเกต(Participant-as-observer) หรอืการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 

วิธีการหลกัในการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้เป็นวิธีทีจ่ะ

ช่วยให้นักวิจัยเข้าถึงความรู้ความจริงได้มากที่สุด 

นักวิจัยจะได้สัมผัสกับปรากฏการณ์โดยตรงด้วย

ตนเองทัง้น้ีผู้วจิยั (ผูสั้งเกต) กับผู้ท่ีมส่ีวนได้ส่วนเสีย

ในชมุชน (ผูถู้กสงัเกต) มปีฏสิมัพันธ์ต่อกนัในลกัษณะ

ความสมัพันธ์ทีผู่ส้งัเกตเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชมุชน

ที่ตนศึกษา ใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลในชุมชนท่ีศึกษา

ตามวิถีพุทธ เช่นการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม

ต่างๆ จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสมาชิกของ

ครอบครัวในชุมชน ดังน้ันข้อมูลที่ได้รับจากการ

สงัเกตพฤตกิรรมเป็นไปตามธรรมชาตทิีแ่ท้จรงิของ

ชุมชน

 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ

 การสนทนาตามธรรมชาติ ผู้วิจัยใช้วิธี

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือพูดคุยกับผู ้ให้ข ้อมูล  

เพ่ือเป็นการกระตุ้นผู้ให้ข้อมูลเล่าเรื่องราวได้อย่าง

เป็นธรรมชาติให้มากท่ีสุด และท�าการโน้มน้าว 

กล่อมเกลา (Probe) เพ่ือน�าข้อมูลเชิงลึกของผู้ให้

ข้อมูลน�ามาพิจารณาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่ง

การสนทนาแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 45- 90 นาที 

ผูใ้ห้ข้อมลูบางคนต้องสนทนามากกว่า 1 ครัง้จนกว่า

ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือ หรือไม่พบข้อมูลใหม่ 

ในระหว่างการสมัภาษณ์เชงิลึก ด้วยวธีิการบนัทกึเสยีง

ซึง่ข้อมลูท่ีถูกบกัทกึเสยีงจะถูกถ่ายทอดความเป็นมา

แบบค�าต่อค�า ประโยคต่อประโยค จากน้ันจงึน�าไป

วิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป
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 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

 เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ แสดง

ความคิดเห็น ของผู้ร่วมสนทนา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็น 

ผู ้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ในชมุชน เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ทีอ่ยู่ในชมุชน

วัดปรุณาวาส ข้อมลูท่ีได้เป็นการสนทนา การแสดง

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 

พร้อมกับรบัรู ้รบัฟัง ซกัถามและสงัเกตปฏิกิรยิาการ

โต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนา แล้วจดบันทึก

และบนัทกึเสยีง น�าข้อมลูไปวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 

ให้เกิดประสิทธิภาพที่แท้จริงต่อไป

 การจัดท�าเวทีชุมชน

 การจดัเวทปีระชาคม เป็นการจดัการความ

รู้โดยใช้การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะ

ของชุมชน เพ่ือก�าหนดกรอบการด�าเนินงานการ

พัฒนาศนูย์เรยีนรูด้้วยกิจกรรมการมส่ีวนร่วมให้เกดิ

การเรยีนรู ้สามารถด�าเนนิชวิีตได้ด้วยการพ่ึงตนเอง

อย่างมีความสุข ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของการจัด 

เวทีประชาคมเพ่ือจัดการความรู้ ด้วยกิจกรรมการ

มีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชน 

ให้มีประสิทธิภาพ

 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 วิธีการตรวจสอบข้อมลูโดยใช้วิธีตรวจสอบ

สามเส้า (Triangulation) คอืการตรวจสอบสามเส้า

ข้อมลู (Data Triangulation) การตรวจสอบสามเส้า

ด้านนักวิจัย (Investigation Triangulation) ซึ่ง

เป็นการตรวจสอบว่านักวิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูล

แตกต่างกันอย่างไร การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี

รวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 

เป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีต่างกัน น�ามา

รวบรวมเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น วิธีการสังเกตควบคู่

กับการซักถามพร้อมกับศึกษาข้อมูลจากแหล่ง

เอกสารประกอบด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เตรียมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มท�าไปพร้อมๆกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และสะท้อนให้เห็นใน

การเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง เพ่ือน�าไปสู่การวางแผน

ของการเก็บข้อมลูครัง้ต่อไป การวิเคราะห์ข้อมลูใน

การศึกษาจะได้จากการจดบันทึกภาคสนาม การ

บันทึกรายงานประจ�าวัน การสัมภาษณ์เชิงลึกที่

ผ่านการถอดเทปแบบค�าต่อค�าและจากการสงัเกต

ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของประชากร

มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เช่นการ

วิเคราะห์แก่นสาระ(Thematic analysis) การ

วิเคราะห์เรื่องราว (Narrative analysis) 

สรุปผลการด�าเนินการวิจัย

 ในการด�าเนนิการบรบิทเก่ียวกับพฤตกิรรม

การทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชนวัดปุรณาวาสในข้ัน

ตอนการเตรียมการวิจัยพบว่า

 1.โดยภาพรวมท่ีปัญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชน

คนในชุมชนส่วนใหญ่ท่ีให้ความสนใจเน่ืองด้วย

ปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และมีนิสัยที่

ไม่เป็นระเบยีบในการบริหารการจดัการคนในชมุชน 

รวมถึงผูบ้รหิารชมุชนไม่ให้ความส�าคญักับขยะมาก

พอควร เมื่อมีนโยบายของรัฐบาลออกมาจึงท�าให้

ประธานในชมุชนเกิดการตืน่ตวัมองเห็นสภาพท่ีเกิด

ขีน้จงึด�าเนินการอย่างเร่งด่วนพร้อมกับได้รบัความ

ร่วมมอืจากมหาวทิยาลยักรุงเพธนบรุเีข้ามาด�าเนนิ

การจัดการเรียนรู้โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารการจัดการขยะท่ีเป็นปัญหาระดับประเทศ 

ดังนั้นเมื่อมีการท�ากิจกรรมการร่วมมือกันเกี่ยวกับ

ขยะในชุมชนด้วยการจัดการความรู้เสริมความ

เข้าใจปัญหาขยะในชุมชนจะเกิดปัญหาอะไรบ้าง

และประโยชน์ท่ีสามารถน�าขยะมาท�ารายได้

อย่างไร จากการให้ความรู้ ปราฏกว่าคนในชุมชน
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เข้าใจมกีารจดัการขยะภายในบ้านอย่างเป็นระเบยีบ 

มีการใช้ถุงด�าแบ่งขยะท่ีเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง 

ขยะประเภทใดทีส่ามารถน�ามาใช้ได้หรอืน�ามาขายได้

ก็จะเก็บสะสมเพ่ือเป็นรายได้ ท้ังน้ีสังเกตจากหล้ง

ท�ากจิกรรมประมาณ 3 เดือน การบรหิารการจดัการ

ขยะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 2. แนวทางการแก้ไขการมีสว่นรว่มในการ

จัดการธนาคารขยะของชุมชนโดยผลสรุปดังนี้

 ข้อท่ี 1 ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย  

โดยเฉพาะแม่บ้านต้องสร้างจิตส�านึกให้เพ่ือสร้าง

ลักษณะนิสัยส่วนเด็กๆในชุมชนมีการประชุมกัน 

ในโรงเรียนวัดปุรณาวาสมีการรณรงค์ ให้มีการน�า

ขยะมาใช้เป็นประโยน์หรอืดัดแปลงเป็นอปุกรณ์อืน่

ได้อีกครั้ง

 ข้อ 2 ด้านการน�ากลบัมาใช้ใหม่ การท้ิงขยะ

มผีลส่งต่อในชมุชนท�าให้ขยะมูลฝอยน้อยลง แนวทาง

การแก้ไขในชุมชนควรร่วมมือกันหาแนวทางท�า

กิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ในการแยกขยะที่ขายได้กับ

ท่ีขายไม่ได้ท�าให้เหน็ความส�าคญัของขยะด้วยการ

จัดการความรู้พร้อมทั้งปลูกจิตส�านึกและรณรงค์

เร่ืองขยะ โดยหัวหน้าชมุชนประชาสมัพันธ์ให้คนใน

ชุมชนแยกแยะขยะรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง 

เปิดโอกาสให้คนในชมุชนมส่ีวนร่วมท�าให้เกิดความรกั

และหวงแหนชมุชนให้เกิดความรกัและความศรทัธา 

ความเชื่อและความเกรงใจต่อบุคคลซึ่ง สอดคล้อง

กับจีระชัย ไกรกังวาร(2544, หน้า20-21) 

 ข้อ 3 ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ในบาง

ครั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการ

จัดการขยะมูลฝอยท่ีว่าปัญหาอุปสรรคก็คือการท่ี

ประชาชนในชมุชนไม่มเีวลาเนือ่งจากส่วนใหญ่ต้อง

ขวนขวายดิ้นรนหาเลี้ยงชีพจึงยากที่จะสนใจใน

ประเดน็การมส่ีวนร่วม โดยควรมกีารประชาสมัพันธ์

ภายในชุมชนให้เกิดจิตส�านึก

อภิปรายผล

 ผลการวิจัย“การมีส่วนร่วมในการจัดการ

ธนาคารขยะของชมุชนวดัปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร (ระยะท่ี 1) ”ท�าให้ทราบถึง 

ความเป็นมาของชมุชนวดัปรุณาวาส ว่าจะท�าอย่างไร

ในเรื่องการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็น

ระบบถูกสุขลักษณะและสามารถท�ารายได้ในรูป

ของธนาคารขยะท�าให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถ

พ่ึงตนเองได้โดยใช้หลักการมส่ีวนร่วมของกิจกรรมกลุม่ 

จนเกิดการจดัการขยะได้อย่างย่ังยืน ผูวิ้จยัได้ข้อสรปุ

มาจากการด�าเนนิงานตัง้แต่ต้นปี ค.ศ. 2016 ว่าการ

จดัการขยะมลูฝอยมผีลต่อภาวะโลกร้อนดงันัน้การ

จดัการความรูเ้ก่ียวกับการก�าจดัขยะมลูฝอยให้ชมุชน

เกิดเข้าใจจะส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตให้มีความสุข

อย่างถูกสุขลักษณะได้ โดยสงัเกตได้จากพฤตกิรรม

การทิ้งขยะของชุมชนหลังจากได้ร ่วมกิจกรรม  

การก�าจัดขยะมูลฝอยแล้ว พฤติกรรมของการทิ้ง

ขยะเปลีย่นไป ด้วยการแยกขยะลงถงัตามประเภท

ของขยะและการน�าขยะมาฝากขายกับธนาคาร

ถือว่าประสบความส�าเร็จในเบื้องต้นของการจัด

กิจกรรมการมีส่วนร่วม

 ดังน้ันวิถีชีวิตของคนในชุมชนต้องเปล่ียน

ไปด้วยการก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและ

ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ มีรายได้จาก

การแยกขยะท�าให้พ่ึงตนเองได้ มีการด�าเนินชีวิต

อยา่งมีความสุข ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

จัดการธนาคารขยะลดภาวะโลกร้อนในชุมชน แต่

อปุสรรคในระยะแรกของชมุชนคอืไม่มคีวามเข้าใจ

และไม่มีความรู้เร่ืองขยะว่าสามารถสร้างรายได้

หรอืมปีระโยชน์มากมาย เช่นเมือ่มกีารคดัแยกขยะ

แต่ละประเภทไม่ว่าจะกระดาษ,พลาสตกิ,ขวด หรอื

ขยะอื่นๆ รวมๆกันแล้วน�าไปขายที่ธนาคารขยะได้ 

ขยะรีไซเคิลช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
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การรีไซเคิลขยะ ไม่ว่าจะเป็นการน�าขยะกลับมา 

ใช้ใหม่ การบ�าบัดน�้าเสีย การลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดอ็อกไซด์ มีส่วนช่วยลดสภาวะเรือน

กระจก ท่ีท�าให้โลกร้อนขึน้ด้วย นอกจากนัน้การวิจยั

ยังพบว่าคนในชุมชนยังมพีฤตกิรรมของการด�าเนนิ

ชวิีตทีไ่ม่ถูกต้อง เก่ียวกับการบรหิารการจดัการขยะ

มูลฝอย มักทิ้งขยะไม่ป็นที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ  

ดังน้ันจึงมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ

จดัการขยะในชมุชนให้คนในชมุชนมคีวามเข้าใจว่า

ขยะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลง และพาหะของโรค 

การก�าจัดขยะมูลฝอยไม่ดีหรือปล่อยปละละเลย

ท�าให้มีขยะมูลฝอยเหลือท้ิงค้างไว้ในชุมชน ก่อให้

เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ ส�าคัญท่ีท�าให้เกิด

มลพิษของน�า้ มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ 

ก่อให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ขยะมลูฝอยพวกของเสยีอนัตราย ถ้าขาดการจดัการ

ท่ีเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของคน 

ในชุมชนได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารท่ีเกิดจาก

เชือ้แบคทเีรยีทีม่แีมลงวันเป็นพาหะ หรอื ได้รบัสาร

พิษท่ีมากับของเสยีเป็นต้น อีกประการหน่ึงผูวิ้จยัได้

หาแนวทางในการแก้ไข้เก่ียวกับการบริหารจัดการ

ขยะในชมุชนโดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารน�า

ขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ (material recovery)

เช่น การน�ามาท�าปุ๋ย น�ามาเผาเพ่ือให้ได้พลังงาน

ความร้อน (ส�านักงาน กองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ, 2552) มีการปลูกฝังทัศนคติ และสร้าง 

ค่านยิมของชมุชนในการร่วมมอื รกัษาความสะอาด 

โดยให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับขยะมลูฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ใช้วิธี

การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ด้วยตนเองวิธีการ

สัมภาษณ์โดยตรงท่ีมีการสัมภาษณ์ถึง 7 ครั้ง คือ 

ผู้น�าชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน รวมถึง

คณะสงฆ์ของวัดปุรณาวาสพบว่าชุมชนส่วนน้อย 

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินชีวิตเรื่อง

การบรหิารการจดัการขยะโดยคดิว่าไม่ใช้หน้าทีข่อง

พวกเขาเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีต้องบริหารการ

จัดการ ดังนั้นผู้น�าชุมชนต้องให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนการได้รับข้อมูล

ข่าวสาร เก่ียวกับขยะมลูฝอยของครัวเรือน การแบ่ง

หน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน และ

การรบัรูก้ฎระเบยีบเกีย่วกับการจดัการขยะมลูฝอย

ของชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ต้องลดและควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยโดยรวม 

ไม่เกิน 1 กิโลกรมั/ คน/ ควบคมุการเกิดขยะมลูฝอย

และส่งเสริมให้มีการน�ากลับไปใช้ประโยชน์พร้อม

ทั้งผู้น�าชุมชนต้องประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ 

ภายในท้องถ่ิน เช่น บ้าน วัด โรงเรียน ในการใช้

ทรพัยากร อย่างคุม้ค่า น�าขยะท่ีมปีระโยชน์กลบัมา

ใช้ใหม่ได้ ดแูลปรบัปรงุสถานท่ีทิง้ขยะของชมุชนให้

ถูกหลักสุขาภิบาล ควบคุมไม่ให้เกิดเป็นแหล่ง 

เพราะเชือ้โรคได้ พร้อมท้ังต้องจดัตัง้คณะกรรมการ

บริหารการจัดการขยะในชุมชน จัดท�าแผนชุมชน

แนวทางปฏิบติัการจดัการขยะมลูฝอย ซึง่สอดคล้อง

กับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการ

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน( 2552)  

จะเห็นว่าการบริหารการจัดการขยะในชุมชน 

วัดปุรณาวาสเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น เพ่ือ

เป็นการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ถูกวิธีและ

เป็นการหาแนวทางการแก้ไข้เบือ้งต้น ซ่ึงผู้น�าชมุชน

มีความตระหนักจึงร่วมกับผู้วิจัยในการท�ากิจกรรม

การบรหิารการจดัการขยะในชมุชนวัดปรุราวาสข้ึน

(ระยะท่ี 1) ผลปรากฏว่าเป็นท่ีน่าพอใจระยะหนึ่ง

เพราะชุมชนมีความตระหนักและเข้าใจถึงปัญหา

และการน�าขยะมาท�าประโยชน์แต่อย่างไรก็ตาม 
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ยังมีประชาชนในชุมชนที่ยังไม่ปฏิบัติตามเพราะ

เคยชนิต่อการท้ิงขยะมลูฝอย ยังมกีารใช้ถุงพลาสติก 

ท้ิงขยะไม่ถกู มกีารร่วมกิจกรรมการมส่ีวนร่วมน้อย 

ผู้น�าชมุชนจงึต้องควรประชาสมัพันธ์ให้มากและส่งเสรมิ

ให้ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่ายสินค้า ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ 

ที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส�าหรับทางด้าน 

รายได้ท่ีเกิดจากขยะภายในชุมชน ปรากฎว่าคน

ชมุชนมคีวามปรารถนาทีจ่ะเก็บรายได้ไว้เองโดยจดั

ท�าบญัชีครวัเรอืนท่ีทางคณาจารย์คณะบญัชไีด้เข้า

มาสอนให้แล้วน�ารายได้ไปฝากไว้กับธนาคารท่ีทาง

ประธานชุมชนได้ติดต่อมา จากการสมัภาษณ์

ประชาชนในชมุชนมคีวามพึงพอใจกับรายได้ท่ีเกิด

จากขยะแต่ขอให้ทางชุมชนจัดคณะกรรมการเข้า

มาช่วยซื้อขยะเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการจัด

เก็บขยะเมื่อแยกที่เป็นเป็นรายได้ 

 จากการวิจัยการมีส่วนร่วม ในการจัดการ

ธนาคารขยะของชมุชนวดัปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรงุเทพมหานคร (ระยะท่ี 1 ) น้ันท�าให้ผูวิ้จยัมคีวาม

ปรารถนาทีจ่ะท�าระยะที ่2 เพ่ือเป็นการติดตามเรือ่ง

ของขยะท่ีเป็นปัญหาระดับประเทศให้เกิดความ

ย่ังยืนในชุมชนเพ่ือสร้างจิตส�านึก จิตสาธารณะ 

ให้กับชมุชนเพ่ือสร้างความเป็นระบบระเบยีบให้กับ

สังคมไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

 จากการวิจัยพบว่า ชุมชนท่ีดีต้องมีผู้น�า 

ทีม่คีวามรู ้ความเข้าใจ ในชมุชนทีแ่ท้จรงิ ไม่หวังผล

เฉพาะสิ่งที่ตนเองได้รับ ต ้องอุทิศท้ังกาย ใจ  

ที่มีหัวใจของนักพัฒนาจึงจะท�าให้ชุมชนประสบ

ความส�าเร็จ

 ประการท่ีหนึ่ง การเข้าถึงหรือการเข้าไป 

มส่ีวนร่วมกับชมุชนต้องมคีวามจรงิใจ พูดต้องตรงกับ

การกระท�า มิเช่นนั้นคนในชุมชนจะมองว่าการเป็น

ผู้น�าเป็นการท�าเพื่อประโยชน์ตนเอง ไม่มีพวกพ้อง

ของหน่วยงานใดๆทั้งสิ้น

 ประการท่ีสอง การจดัการความรู ้จะช่วยให้

คนในชุมชนเกิดการเรียนรู ้ ในชุมชนและสร้าง

ปัญญาให้กับชมุชนโดยเฉพาะการน�าเอาคนในชมุชน

ที่มีความสามารถมาเป็นผู้น�าหรือมาเป็นผู้รู้สอน

คนในชมุชนแล้วก็จะเป็นการสร้างความเข้มแขง็ได้

 ประการที่สาม การบริหารการจัดการขยะ

ในชุมชน ผู้น�าชุมชนต้องเร่งแก้ไขเพราะขยะเป็น

ตัวการท�าให้โลกร้อนและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

ต้องให้ความรู้ความเข้ากับคนในชุมชนช่วยกัน 

ใช้ภาชนะท่ีเป็นการลดโลกร้อนไม่ใช้ถุงพลาสติก 

เป ิดวิสัยทัศน ์ให ้กับชุมชนรักษ์ในการพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมเป็นชุมชนน่าอยู่

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศกึษาถงึอทิธิพลของหน่วยงานของ

รฐับาลท่ีจดัให้มกีารอบรมด้านความรูเ้ก่ียวกับขยะ

มูลฝอยโดยจัดกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการ

ของชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดให้มี

การร่วมมือในความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือเป็นการ

สร้างความเข้มแข็งและแนวทางการแก้ไข้ขยะ

มูลฝอยอย่างยั่งยืน

 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลด่อ 

ระบบการจัดการขยะในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและสิง่แวดล้อมเพ่ือน�าไปวางแนวทางในการ

จัดกิจกรรมการปฏิบัติให้คนในชุมชนลดการสร้าง

ขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

 การสร้างสรรค์สือ่ภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการวิจยัเพ่ือตอบโจทย์

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ และรูปแบบของการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ที่สามารถน�ามาใช้ใน

การส่งเสรมิและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้ระเบยีบวธีิวิจยัเชงิคุณภาพ และแนวทางการวิจยั

แบบผลิตภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 แห่ง (กองบรรณาธิการ, 2555,หน้า 17-75) ท่ีเคยได้รบัรางวัลจากสถาบนัพระปกเกล้า รางวลัพระปกเกล้า

ทองค�าปี 2555 ด้านสันติสุขและสมานฉันท์ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา และเทศบาลต�าบลบางขลัง 

จงัหวดัสโุขทยั รางวลัพระปกเกล้าทองค�าปี 2555 ด้านความโปร่งใสและการมส่ีวนรวม เทศบาลต�าบลเกาะคา 

จังหวัดล�าปาง และเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี เครื่องมือในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Indepth interview) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และการถ่ายท�าภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ 

เพ่ือค้นหาทนุทางสงัคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือมาผลติเป็นรปูแบบของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์

เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผลการวิจยัลกัษณะแนวทางการท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่ามารถน�ามาพัฒนาเป็น 

เนื้อหา ของภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ ประกอบไปด้วย 

 1. ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนา 2.ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารเสรมิสร้างเครอืข่าย

ในการท�างานให้มีความเข้มแข็ง 3.ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4.มีค่านิยมในการบริหารงานท่ีดี 5.อาศัยต้นทุนทางสังคมท่ีมีอยู ่ มาเป็นกลไกในการขับเคล่ือนงาน  

6.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 7.สร้างจิตส�านึกรักท้องถ่ินการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 8.การสร้าง

การมีส่วนรวม โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ 9.ให้ความส�าคัญกับ พนักงาน ข้าราชการ ที่เป็นกลไกท�าให้

งานประสบความส�าเร็จ 10.การจัดให้มีเครือข่ายการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 

 โดยลกัษณะและแนวทางในการสร้างสรรค์สือ่ภาพยนตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบ

ด้วย 1.ค้นหา โครงการหรือกิจกรรมท่ีโดดเด่น ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน ระบบความสัมพันธ์ของคน 

ในชุมชน ความสามัคคี ทักษะในการจัดการร่วมกัน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก ่

ท้องถิ่น (Cultural Identity) สภาพแวดล้อมทางสังคมให้มีความเปิดกว้าง (Diversity & Open Society) 

รวบรวมนักคิดและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Talent/Creative Entrepreneur) สร้างพ้ืนท่ีและส่ิงอ�านวย
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ความ บริหารจัดการท้องถิ่น (Management) ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองการผสมผสานประวัติศาสตร์

ท้องถ่ิน 2.พัฒนา เน้ือหาของโครงการหรอืกิจกรรมทีโ่ดดเด่นเอกลกัษณ์และรูปแบบของการด�าเนนิชวิีตและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การเรียนรู้ และด้านสุขภาพ  

ความเป็นท้องถ่ินนิยม มาสู่การเป็นบทภาพยนตร์ 3.เตรียมการถ่ายท�า (Pre-Production) โดยใช้สถานท่ี 

(Location) สถานที่ในการถ่ายท�าภาพยนตร์ ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4.ถ่ายท�าภาพยนตร์ 

อาจใช้แนวทางของการผลติภาพยนตร์สารคด ี5.การฉายภาพยนตร์ ควรจดัฉายในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการด�าเนนิงานเพ่ือการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อเสนอ

แนะการวิจัย ควรมีการน�าการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาปัจจัยในส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ศึกษาความต้องการ

ของประชาชนต่อรูปแบบ เนื้อหาสาระท่ีประชาชนสนใจและต้องการเพ่ือมาต่อยอกในการสร้างสรรค ์

สื่อภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค�าส�าคัญ: ทุนทางสังคม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ABSTRACT

 Creation of film media for the development of local government organizations. The research 

aimed to answer the objective is to search for knowledge. And the form of filmmaking that can be 

used in the promotion and development of local government organizations. Using qualitative 

research methodology. And observer research approaches. The population of the study is four 

local government organizations that have been awarded by King Prajadhipok’s Institute. Golden 

Glory Award 2012 for Peace and Reconciliation City   Municipal Yala and municipal district 

bangkhung Sukhothai Province The 2012 Golden Globes Award for Transparency and Integrity 

Kau Ka Municipal District, Lampang Province and Khao Sam Roi Municipality Lopburi Research 

tools include in-depth interviews, textual analysis and observation film. To find social capital in 

various ways. Of the local government To develop the content of films for the development of local 

government organizations.

 The results of the study, the working style of the local government organization that can 

be developed as the contents of the film for local development, are as follows. 

1. People are involved in the development. 2. Local government administrators have strengthened 

their working network. 3. People believe in trusting local government organizations. 4. Have good 

management values. 5. Based on existing social costs. It is a mechanism to drive. 6. Adherence 

to Good Governance in Management 7. Create a local love affection, mutual caring. 8. Creating 

a Shared Based on creativity. 9. Focus on civil servants as a mechanism for successful work. 10. 

Provide internal and external communication networks.
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 The nature and direction of the film. 1. Find a project or activity that is unique. Arts and 

culture are available in the community. Community Relations, Harmony, Joint Management Skills 

local knowledge Cultural Identity The Diversity & Open Society brings together thinkers and 

creative entrepreneurs. (Talent / Creative Entrepreneur) Create space and facilities. Develop  

the content of the project or activity, highlight the identity and style of life and quality of life of  

the people in terms of social, economic, cultural, educational, Learn and Health Localism Come 

to the screenplay. 3. Preparing for filming Pre-Production by location (location), filming location 

In the area of   local government. 4. Filming May use the guidelines of documentary production.  

5. Screening Should be screened in the area of   the local government. To build understanding of 

the development work of the local government organization. Research Suggestions Quantitative 

research should be introduced. To find the factors in more and more study the needs of the people 

to form. The con t ent of the public interest and  want to come to the film to create a film for  

the development of local government.

Keywords: social capital, local government, local development film

บทน�า

  ภาพยนตร์ เป็น สื่อ (Media) ซึ่งได้รับ

การยอมรับว่าเป็น สื่อมวลชน (Mass- Media) 

แขนงหนึ่ง เป็นสถานะที่มีการยอมรับโดยท่ัวไป  

โดยภาพยนตร์เป็นรูปแบบหน่ึงของการสื่อสาร 

ท่ีถูกถ่ายทอดออกมาจาก วัฒนธรรมมวลชน  

เป็นวัฒนธรรมท่ีต้องถ่ายทอดผ่านสือ่เพ่ือไปถึงผูช้ม

เป็นจ�านวนมาก โดยผูช้มจ�านวนมากในท่ีน้ี คอื 

ผูร้บัสารตามองค์ประกอบของกระบวนการสือ่สาร

มวลชน

  โดยในปัจจบุนั ภาพยนตร์ เป็นสือ่มวลชน

ทีมี่ผูช้มเป็นจ�านวนมาก เป็อตุสาหกรรมขนาดใหญ่

และมกีระบวนการผลติเป็นระบบอตุสาหกรรม หาก

ย้อนไปตั้งแต่อดีตคุณค่าของความเป็นภาพยนตร์

สามารถพิสจูน์ได้จากประวัตศิาสตร์ของภาพยนตร์เอง 

เพราะตัง้แต่อดตีจะพบว่า พัฒนาการของสือ่ภาพยนตร์

ล้วนมีความเก่ียวข้องสอดคล้องไปกับยุคสมัย 

ประวัติศาสตร์ ทางสังคมและวัฒนธรรมมวลชน 

เพราะภาพยนตร์มักจะน�าเสนอเรื่องราวเหตุการณ์

แวดล้อมที่เกิดขึ้น สื่อภาพยนตร์ ได้รับการยอมรับ

ว่า เป็นมรดกของสังคม ท�าหน้าที่ในการเก็บบันทึก

ข้อมูลของสังคมและวัฒนธรรมมวลชน บทบาท 

ของภาพยนตร์ สามารถท�าหน้าท่ีในการบันทึก

เหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคม

อย่างสร้างสรรค์

  อย่างไรก็ตามในแง่ของการพัฒนา  

สื่อภาพยนตร์ อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และ

เป็นเพียงส่ือบันเทิง เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ทางด้านความบันเทิงของมวลชนเพียงอย่างเดียว 

ไม่เคยถูกมองในเชิงของการเป็น เครื่องมือของการ

พัฒนา และไม่เคยถูกมองว่าได้ท�าหน้าที่ในการ

บันทึกองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งที่ในปรากฏการณ์

ปัจจุบัน สื่อภาพยนตร์ ได้ท�าหน้าท่ีสะท้อนภาพ

สังคมและวัฒนธรรมของชาติน้ันๆ อย่างสมบูรณ์ 
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เ น่ืองจากคุณสมบั ติของสื่อภาพยนตร ์ เองมี 

เ น้ือหาที่ครอบคลุมเรื่องราวต ่างๆ เ ก่ียวกับ 

สิ่งแวดล้อม ในแต่ละยุคสมัย ท้ังสภาพเศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรมและสังคมได้เป็นอย่างดี  

(รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2550, หน้า 32) 

  ในประเทศไทย ภาพยนตร์ไทย ถือได้ว่า

เป็นบนัทกึทางประวัตศิาสตร์ ทีม่ชีวีติชวีามากทีส่ดุ

อย่างหนึง่ในสงัคมไทย การรุง่หรอืร่วงในด้านต่างๆ 

ของภาพยนตร์ไทย ล้วนเกิดจากสภาวะของสังคม

ในยุคสมัยน้ันๆ นอกจากเหตุผลทางธุรกิจท่ีท�าให้

ภาพยนตร์ไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี  

ค่านยิม ระบบคดิ ความคิดของคนไทยก็มผีลต่อการ

เป็นไปของภาพยนตร์ไทยด้วย (ดงักมล ณ ป้อมเพชร, 

2550, หน้า 216)

  ท้ังน้ี ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ประโยชน์

จากสือ่ภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนา เริม่มกีารแตกแขนง

และน�าสื่อภาพยนตร์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะเมื่อภาพยนตร์ได้รับการยอมรับว่าเป็น 

อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุม่ที ่4 จากการจดักลุม่

ของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามลกัษณะของบญัชี

รายได้ประชาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ 

(วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554)

  ภาพยนตร์ เป็น อตุสาหกรรมสร้างสรรค์

ในกลุ ่มท่ี 4 จากการจัดกลุ ่มของอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ ตามลกัษณะของบัญชรีายได้ประชาชาติ 

โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 

  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative 

Economy คือ วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้

สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน Capital Assets ในปริมาณ

ท่ีน้อย แต่ใช้สินทรัพย์ทางความคิด Intellectual 

Assets ในปรมิาณท่ีมาก (ศกัด์ิชยั เกยีรตนิาคนิทร์, 

2553) จากนิยามดังกล่าว เป็นแนวคิดในการใช้

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาสร้างสรรค์และทรัพย์สิน

ทางปัญญาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

สมัยใหม่เพ่ือสร้างงานท่ีแตกต่าง นอกจากนี้ 

UNCTAD (The United Nations Conference on 

Trade and Development) ได้อธิบายเศรษฐกิจ 

เชงิสร้างสรรค์ ว่า เป็นแนวคดิการพัฒนาบนพ้ืนฐาน

ของความคิดสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็น 

กระบวนการส�าคญัในการกระจายรายได้ การสร้างงาน 

และการสร้างรายได้จากต่างประเทศ ตลอดจน 

ส่งเสริมให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ เป็นการ 

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ มติทิาง

เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยี 

ทรัพย์สนิทางปัญญาและการท่องเทีย่วเป็นรูปแบบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ฐานความรู้ด้ังเดิมมาใช้

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ (United 

Nations, 2004)

  ภาพยนตร ์  เป ็น รูปแบบหนึ่งของ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเร่ิมกลายมาเป็นเครือ่งมอื

ในการพัฒนาในหลายๆ ด ้านของสังคมไทย  

โดยเฉพาะในด้านของวัฒนธรรม สังคม และการ

สร้างรายได้ให้กับประเทศ ย่ิงปัจจุบันสามารถเข้า

ถึงได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

อิสระ มีความสะดวกและง่ายต่อการผลิตมากขึ้น 

ดงัจะเหน็ได้จาก ปรากฏการณ์หนงัสัน้ ทีก่ลายเป็น

เครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดของนักศึกษา

และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ 

ผลงานได้เองและใช้งบประมาณไม่มาก ท�าให้ปัจจบุนั

การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ไม่ได้เป็นส่ิงที่ยาก 

อีกต่อไป เพียงแค่มีกล้องวีดีโอและคอมพิวเตอร ์

ทีม่โีปรแกรมในการตดัต่อวีดโีอก็สามารถสร้างสรรค์

ผลงานได้ 
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 ภาพยนตร์ จึงกลายเป็นเครื่องมือ ในการ

ถ่ายทอดความคิดของผู้คนในสังคมอย่างน่าสนใจ 

โดยเฉพาะหากมกีารน�า ภาพยนตร์ มาเป็นเครือ่งมอื

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 แนวคิดในเรื่องของการพัฒนาท้องถ่ิน 

ก�าลงัเป็นโจทย์ซึง่ท้าทายสงัคมวิชาการไทย การท�า

ศึกษาในท้องถ่ิน เพ่ือคลีค่ลายปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึน้

ในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

ในพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศ แนวคิดท้องถ่ินนิยม 

(Localism) หมายถึง แนวคิดและปฏิบัติการ 

ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมใดๆ 

ที่ ยึดเอาท้องถ่ินเป็นจุดเริ่มต ้น มนุษย์ทุกคน 

ในสังคมต่างก็มพัีนธะผกูพัน ความทรงจ�า จนิตนาการ 

ประสบการณ์ชีวิตต ่อท ้องถิ่นของตนเองทั้ ง 

ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี สัญลักษณ์และ 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ของตนเอง หรือ

อุดมการณ์ ความคิด ความรู้และปฏิบัติการทาง

สังคมใด ๆ ท้ังที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอก 

เพ่ือทีจ่ะดิน้รนต่อรอง ท้าทายและหาทางออกให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พัฒนา กิติอาษา, 

2546, หน้า 210 - 219) ก�าลังเป็นสิ่งท่ีท้าทาย 

ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ของการพัฒนา

ประเทศ 

 โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ 

หน่วยงานท่ีมคีวามใกล้ชดิกับประชาชนและท�างาน

ตรงในพ้ืนท่ี ซึง่มคีวามเก่ียวข้องโดยตรงกับ แนวคิด

ท้องถ่ินนิยม (Localism) ซึ่งในการท�างานศึกษา

เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น ได้พิจารณาเลือกพ้ืนที่ของการศึกษาและ

การสร้างสรรค์งานศึกษาจาก องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รบัรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบนั

พระปกเกล้า ซึ่งได้รับการยอมรับในแง่ของการ

ท�างานเป็นต้นแบบองค์ความรู ้ให ้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

 ทั้งน้ี ความส�าคัญขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ในการสร้างระบบบรหิารกิจการบ้านเมอืง

และสังคมที่ดี(Good Govermance) หรือหลัก 

ธรรมาภบิาล เป็นแนวทางส�าคญัในการจดัระเบยีบ

ให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค

ประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่าย

ปฏิบตักิาร ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ ความสามารถ

อยู่ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ั่งยืนและ

ส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ ้มกันแก่

ประเทศ (บังอร เบญจาธิกุล, 2558, หน้า 31)

 การสร้างสรรค์สือ่ภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ิน จึงเป็นงานศึกษาท่ีผู้ศึกษา ต้องการมุ่ง

ค้นหาองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือไปสร้างรูปแบบของการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์

ที่สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน และ

ภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ข้ึนเหล่าน้ันสามารถสร้าง

กระบวนทัศน์อย่างไรบ้างให้เกิดข้ึนในชุมชนท้องถ่ิน

ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างของงานศกึษา โดยงานศึกษาชิ้นนี้

อาจจะเป็นรูปแบบของเคร่ืองมือในการผลิตและ

สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ในระดบัชมุชนท้องถ่ินต่อไป 

ทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบและเป็นแนวทางในการ

ศึกษาค้นคว้าทางด้านภาพยนตร์และการพัฒนา

ท้องถิ่นได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาลักษณะแนวทางการท�างาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สามารถน�ามา

พัฒนาเป็นเนื้อหาของภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 2.เพ่ือศึกษาลักษณะเน้ือหาของโครงการ

และกิจกรรมการด�าเนินงานเพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์

สื่อภาพยนตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปแบบ / วิธีการศึกษา

  ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพในการ

ศกึษาและรปูแบบของการศกึษาเพ่ือพัฒนา มรีปูแบบ

ของการด�าเนินการศึกษาที่ผู ้ ศึกษาได้ลงพ้ืนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัมภาษณ์เชิงลึก และ

ผลิตภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ เพ่ือส�ารวจค้นหา

แนวทางการท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต่างๆ

  รวมไปถึงการใช้เทคนคิวิธีการสมัภาษณ์

เชิงลึก (Indepth Interview) บุคคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน 25 คน ซึ่งจะเป็น  

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ(Key informants) เน้ือหาหรือ 

ผลการท�างานของ ผู้น�าท้องถ่ินท่ีมีความโดดเด่น 

โดยน�ามาตคีวามและรวบรวมแนวทางการด�าเนนิงาน

ของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการ 

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) คอื เทคนิค

การศกึษาท่ีพยายามจะบรรยายเนือ้หาของข้อความ

หรือเอกสาร โดยจะเป็นการระบุคุณลักษณะของ

ข้อความหรอืสาร อย่างเป็นระบบ (สภุางค์ จนัทวานิช, 

2552, หน้า 145)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการศึกษา อนัเป็นแหล่งข้อมลู

หลักของการศึกษา คือ การด�าเนินงานโครงการ

ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 แห่ง  

(กองบรรณาธิการ, 2555,หน้า 17-75) เทศบาลนคร

ยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

จงัหวัดลพบุร ีเทศบาลต�าบลเกาะคา จงัหวัดล�าปาง 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางขลัง จังหวัดสุโขทัย 

โดยได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองค�าปี 2555  

ด้านสันติสุขและสมานฉันท์ เทศบาลนครยะลา 

จังหวัดยะลา และเทศบาลต�าบลบางขลัง จังหวัด

สุโขทัย รางวัลพระปกเกล ้าทองค�าป ี  2555  

ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนรวม เทศบาล

ต�าบลเกาะคา จังหวัดล�าปาง และเทศบาลเมือง 

เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

 โดยผู้ศกึษาได้ท�าการลงพ้ืนทีเ่พ่ือค้นหาทนุ

ตามลกัษณะต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

โดยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และค้นหา ลักษณะ 

ของทุนต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่ ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินท้ัง 4 แห่ง รวมไปถึงการพูดคุยกับ  

ผู้บริหาร ผู้น�าชุมชน และประชาชน ในแต่ละพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการรวบรวมข้อมูล

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ การ

สมัภาษณ์เชงิลกึ (Indepth interview) การวเิคราะห์

ตัวบท (Textual Analysis) และการถ่ายภาพยนตร์

เชิงสังเกตการณ์ โดยได้มีการสัมภาษณ์บุคคลากร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 25 คน ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผู้น�าที่ได้รับการยอมรับในพื้นที่ ซึ่งจะเป็น ผู้ให้

ข้อมลูส�าคญั (Key informants) เน้ือหาหรอืลกัษณะ

ทางกายภาพ ลกัษณะเรือ่งราวความเป็นมาแนวทาง

การพัฒนา รูปแบบวิถีชีวิต การท�างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินน�ามาตีความและรวบรวม

แนวทางการด�าเนินงานของแต่ละบุคคล 

  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลจะใช้วิธีการ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

analysis) จากบทสัมภาษณ์และการถ่ายภาพยนตร์

เชิงสังเกตการณ์ ก่อนน�ามาพัฒนาเนื้อหาเป็นบท

ภาพยนตร์ โดยผู ้วิจัยจะใช้วิธีการบันทึกข้อมูล 

จัดระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล ตีความข้อมูล 

เพ่ือค้นหาความหมายที่แท้จริงของข้อมูล การวาง

ระบบข ้อมูลซึ่ งจะเป ็นการจ� าแนกประเภท 

(Categories) ของข้อมลูในการวิเคราะห์ โดยในการ

จ�าแนกประเภทของข้อมูลเป็นการบรรยายเน้ือหา
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ของข้อความหรือเอกสาร โดยจะเป็นการระบุ

คุณลักษณะของข้อความหรือสาร อย่างเป็นระบบ 

(สุภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้า 145) แล้วน�ามา

พัฒนาเป็นบทภาพยนตร์และเป็นรูปแบบของการ

ผลิตภาพยนตร์ 

ผลการศึกษา

 ลกัษณะแนวทางการท�างาน ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถน�ามาพัฒนา

เป็น เน้ือหา ของภาพยนตร์เพือ่การพฒันาท้อง

ถิ่นได้ ประกอบไปด้วย 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ัง 4 แห่ง 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานล่าง สร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู ้ ควบคู ่โครงสร้างพ้ืนฐาน  

เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้การสอนงาน ถ่ายทอดงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรูปของการ

เสรมิสร้างภาคเีครอืข่ายจากทัง้ภายในและภายนอก 

โรงเรียน โรงงาน ชุมชน และภาคประชาสังคม ฯลฯ 

โดยผ่านโครงการต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้อย่างชัดเจน 

การบริหารงานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชน

 2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 

4 แห่ง ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการเสรมิสร้าง

เครือข่ายในการท�างานให้มีความเข้มแข็ง

 3. ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ 

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชน ยึด

ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ใช้แผนท่ีเกดิ

จากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาท้องถ่ิน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดล�าดับความส�าคัญ 

ตั้งเป้าหมาย ด�าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ

ร่วมติดตามประเมินผล 

 4. มค่ีานิยมในการบรหิารงานของบคุลากร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ ความซื่อสัตย์

สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติราชการ มี

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

5.อาศยัต้นทุนทางสงัคมทีม่อียู่ มาเป็นกลไกในการ

ขบัเคลือ่นงานผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาค

ประชาสังคม

 6. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

ยึดความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนเป็นส�าคัญ

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 

และร่วมด�าเนินงาน

 7. สร้างจติส�านึกรกัท้องถ่ินการเอือ้อาทรซึง่

กันและกัน ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ศาสนา ให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการดูแลท้องถ่ิน เน้นการท�าความ

เข้าใจและลดความหวาดระแวง และเป็นแกนกลาง

ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ

 8. การสร้างการมส่ีวนรวม โดยอาศยัความ

คิดสร้างสรรค์ และน�าไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดัง

นั้น 

 9.ให้ความส�าคัญกับ พนักงาน ข้าราชการ 

ที่เป็นกลไกท�าให้งานประสบความส�าเร็จ ควบคู่ไป

กับการค�านงึถึงหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้น

การท�างานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ไม่

ทุจริต มุ่งกระท�าแต่ความดี ด�ารงตนด้วยความพอ

เพียง อยู่ในศลีธรรมจรรยางามท่ีด ีประพฤตตินเป็น

แบบอย่างที่ดี ท�างานนอกกรอบความคิดเดิมๆ แต่

อยู่ภายใต้หลักกฎหมายและความเป็นท้องถ่ิน ส่ง

เสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วม

กันท�างาน

 10. การจัดให้มีเครือข่ายการส่ือสารทั้ง

ภายในและภายนอก เพื่อสร้างความไว้วางใจและ

ความสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนัระหว่างกลุม่ประชาชนและ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกภาคส่วน

ได้รบัความเป็นธรรม เท่าเทยีมกัน และมคีวามรูส้กึ

เป็นเจ้าของ อันจะก่อให้เกิดความสันติสุขและ

สมานฉันท์ในสังคม

 ลกัษณะและแนวทางในการสร้างสรรค์

สือ่ภาพยนตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ประกอบด้วย

 1.ขั้นตอนค้นหา โครงการหรือกิจกรรมที่

โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ัง 4 แห่ง 

ได้น�าเสนอแนวของภาพยนตร์ เป็นเรื่องที่สะท้อน

ให้เห็นมิติความโปร่งใสในการบริหารงาน หรือการ

มีส่วนร่วมของประชาชน มีลักษณะความต่อเนื่อง

ให้เกิดความย่ังยืนในการด�าเนินงาน ส่งเสริมหรือ

ให้บทบาทของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ 

ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ มิใช่เพียงการรับประโยชน์

เท่านั้น รวมไปถึงเอกลักษณ์และรูปแบบของการ

ด�าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้าน

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การเรียนรู้ 

และด้านสุขภาพ ความเป็นท้องถ่ินนิยม ซึ่งก็คือ 

การค้นหาทุน ซึ่ง ทุนท่ีสามารถน�ามาใช้ในการ

สร้างสรรค์เนื้อหาของภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น คือ

 ศลิปวัฒนธรรมท่ีมอียู่ในชมุชน ซึง่เป็นฐาน

ชวิีตในการท�ามาหากินของคนไทย ยกตวัอย่างเช่น 

ความคดิ ความเชือ่ ความศรทัธาทางศาสนา ศลิปะ 

การทอผ้า ทอเสื่อ จารีต ประเพณี เป็นลักษณะ

เฉพาะของท้องถ่ินที่หล่อหลอมจากประสบการณ์

จากคนรุ ่นหนึ่งสู ่รุ ่นหน่ึง เป็นส�านึกร่วมของคน 

ในชมุชนท่ีมุง่สร้างระบบขึน้มา เพ่ือดคูวบคมุชมุชน

ให้ด�ารงชีวิตไปตามระบบคุณค่าและระบบคิดของ

ชุมชนนั้น

 ความมีน�้าใจเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร 

ได้แก่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างชาวบ้านซึ่งอาจจะขยาย 

ออกไปถึงชุมชนใกล้เคียงและขยายความมีน�้าใจ 

เอือ้อาทรออกไปถึงคนยากจน ผูด้้อยโอกาส รวมถึง

แรงงานคืนถิ่นในชุมชนอีกด้วย

 ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไทย  

ที่มีลักษณะของระบบครอบครัวเครือญาติ มีความ

เอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในยาม 

ตกทุกข์ได้ยาก เช่น ระบบเอามื้อเอาแรงกันการ

ลงแขกเกี่ยวข้าว ความสัมพันธ์อันอบอุ่นนี้ จะเป็น

โครงสร้างอนัส�าคญัทีจ่ะยึดโยงชมุชนไว้ให้เข้มแขง็

ไม่แตกสลายโดยง่าย

 ความสามัคคี รวมพลัง รวมใจและรวม

ความคิดของสมาชิกในกลุ่มหรือของกลุ่มต่าง ๆ  

ในชมุชนและชมุชนใกล้เคยีงหรืออาจจะขยายเชือ่มโยง

กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานสนับสนนุอืน่ ๆ  

เพ่ือให้เกิดการระดมทุนทางสังคมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จนเกิดความความต่อเนื่องย่ังยืนของ

กิจกรรมของกิจกรรมในระยะยาว

 ทักษะในการจัดการร่วมกัน ซึ่งจะเกิดการ

เพ่ิมความสามารถ ทักษะ ความช�านาญในการ

จดัการเรือ่งต่าง ๆ  ของกลุม่ องค์กร เครอืข่ายองค์กร 

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล หรือ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมไปถึงโรงเรียน หรือวัด 

เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของชุมชน

ให้เกิดการพออยูพ่อกินและมคีวามพอเพียงร่วมกัน

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กระบวนการเรียนรู้ที่

ชุมชนสร้างสรรค์และสั่งสมขึ้นมาเพ่ือการด�ารงชีพ

ยกตัวอย่าง เช่น ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการท�า

เกษตรกรรม การแพทย์พื้นบ้าน เป็นต้น

 โดยลกัษณะของ การสร้างสรรค์สือ่ภาพยนตร์

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นการสร้างภาพยนตร์

ด้วยแนวคดิตามรปูแบบของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โดยจะต้องมีลักษณะของเนื้อหา เป็นการสร้าง
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เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่ท้องถ่ิน (Cultural 

Identity) สร้างสภาพแวดล้อมทางสงัคมให้มคีวาม

เปิดกว้าง (Diversity & Open Society) เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ รวบรวมนักคิดและผู้ประกอบการ

สร้างสรรค์ (Talent/Creative Entrepreneur) เพื่อ

รวบรวมผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสาน

วัฒนธรรม และภูมปัิญญา ท้องถ่ินเข้ากับเทคโนโลยี 

วัฒนธรรม สร้างพ้ืนที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

(Space & Facility) โดยจะต้องสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทีเ่พียงพอและมคุีณภาพ มกีารบรหิารจดัการท้องถ่ิน 

(Management) ท่ีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง

การผสมผสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 2. ขัน้ตอนการพัฒนา เน้ือหา ของ โครงการ

หรือกิจกรรมท่ีโดดเด่นเอกลักษณ์และรูปแบบของ

การด�าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา  

การเรียนรู้ และด้านสุขภาพ ความเป็นท้องถิ่นนิยม 

มาสู่การเป็น บทภาพยนตร์

 3. ขัน้เตรยีมการถ่ายท�า (Pre-Production) 

โดยใช้สถานท่ี (Location) สถานท่ีในการถ่ายท�า

ภาพยนตร์ ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และใช้นักแสดงหรอืแนวทางของการน�าเสนอทีเ่ป็น 

บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ

ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือให้เกิดความรักและความเข้าใจต่อการพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 4. ขั้นตอนการถ่ายท�าภาพยนตร์ อาจใช้

แนวทางของการผลิตภาพยนตร์สารคดี หรือการ

สร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์บันเทิง หรือภาพยนตร์

โฆษณา รวมไปถึงการตัดต่อภาพยนตร์ ควรเน้นการ

สร้างความเข้าใจ น�าเสนอโดยให้ความส�าคัญกับ

การท�าความเข้าใจของประชาชนในท้องถิ่น 

 5. ขั้นตอนการฉายภาพยนตร์ ควรจัดฉาย

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจต่อการด�าเนินงานเพ่ือการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จากข้อมูลท้ังหมด พลังของสื่อภาพยนตร์ 

จงึสมควรได้รบัการยอมรบัในฐานะเป็นปัจจยั ส�าคัญ

ประการหน่ึงในการพัฒนาประเทศ ด้วยศักยภาพ

ของ ภาพยนตร์ ในตวัของมนัเอง การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยอาศยัเครือ่งมอื และกลไก

ใหม่ๆ อย่างเช่น ส่ือภาพยนตร์ ซ่ึงสามารถสร้าง

สถานภาพ สร้างภาพลักษณ์ ให้แก่บุคคล และ

สถาบันต่างๆ ได้ไม่มากก็น้อย โดยส่ือภาพยนตร์  

มลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ท�าหน้าทีอ่บรมบ่มเพาะ 

และเป็นตวัการสร้างโลกแห่งจตินาการทีไ่ปต่อเตมิ

โลกความเป็นจริงทางสังคมล้อมรอบตัวบุคคลถึง

ภาพรวมของสงัคม ภาพยนตร์ จงึเป็นอกีหน่ึงกลไก

ทางวฒันธรรม และอาจกล่าวได้ว่าส�าคญัอย่างมาก

ในโลกสมยัใหม่ ท�าให้ สือ่ภาพยนตร์ สามารถด�ารงตน

อยู่ในฐานะของ กลไกส�าคญั หรอื เครือ่งมอื ในการ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 1. การศึกษาในคร้ังน้ี ผู้ศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือ

ค้าหาข้อมูล แต่ขาดการค้นหาทุนทางสังคมจาก

ประชาชนภายในท้องถ่ิน ซึ่งผู ้ศึกษา ได้ท�าการ

วิเคราะห์ จากความเป็นไปขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเพียงอย่างเดียว แต่ ผู้น�าชุมชนอย่างเป็น

ทางการ และผู้น�าชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ และ

ควรศกึษาถึงประสทิธิผลหลงัการผลติสือ่ภาพยนตร์

ด้วย

 2. การออกแบบการศกึษาควรมกีารน�าการ

ศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือหาปัจจัยในส่วนต่างๆ  

เพิ่มมากขึ้น
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 3.ควรมีการศึกษาความต้องการของ

ประชาชนต่อรปูแบบ เนือ้หาสาระท่ีประชาชนสนใจ

และต้องการเพ่ือมาต่อยอกในการสร้างสรรค์สื่อ

ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะในการจัดฉายภาพยนตร์

 1. ควรจัดฉายภาพยนตร์ในรูปแบบของ

นิทรรศการ ลกัษณะของงานเทศกาลภาพยนตร์เพ่ือ

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีการ

จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ แลกเปลี่ยน

แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลจากการถ่ายท�า และ

ผลจากการชมภาพยนตร์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. ควรจัดท�าสื่อภาพยนตร์ ในรูปแบบของ

สื่อวีดีทัศน์ ออกเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไป เพ่ือ

เป็นการสร้างความเข้าใจในการท�างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 

The Guideline Development of Effective Component of Schools under Local 
Administrative Orgaaznization, Samut Sakhon Province

ธัญศญา ธรรศโสภณ*, จุฑารัตน์ นิรันดร

Thansaya Thassopon, Jutharat Nirundorn
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต�าบลบางปลา เทศบาลต�าบลบางปลา

*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: thansaya15@hotmail.com

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง

ท้องถ่ิน ในจงัหวัดสมทุรสาคร 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของประสทิธิผลสงักัดองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วยผู้ก�าหนดนโยบาย 

3คน ผูป้ฏิบัตติามนโยบาย 3คน และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 3 คน และประชากรทีศ่กึษาในระยะท่ี 2 เป็นโรงเรยีน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน 15 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ�านวย

การสถานศึกษา รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา และครู โรงเรียนละ 22 คน รวมทั้งส้ิน 350 คน และกลุ่ม 

เป้าหมายระยะที ่3 จ�านวน 13 คน เป็นการเลอืกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครือ่งมอืท่ีใช้ในการ

วิจยัได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ก่ึงมโีครงสร้าง (Semi Structure Interview ) สถิตทีิใ่ช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ 

 (Exploratory factor analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

  ผลการวิจัยพบว่า 

 1. องค์ประกอบประสทิธิผลโรงเรยีนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวัดสมทุรสาคร ม ี4 องค์

ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร การบูรณาการ ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และ การพัฒนาและ 

การเปลี่ยนแปลง

 2. แนวทางพัฒนาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด

สมุทรสาคร ดังน้ี 1) ผู้บริหารต้องได้รับการอบรมหรือได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักสูตรผู้บริหาร 

ท่ีได้การรบัรองจากครุสุภา ให้มวิีสยัทัศน์และมภีาวะผูน้�าในการเปลีย่นแปลงท่ีทนัต่อเหตกุารณ์ 2) โรงเรยีน

ต้องมีการบรูณาการโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้กับโรงเรียนอื่น 3) ผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุน

ให้มกีารน�าภูมปัิญญาท้องถ่ินมาใช้จดัในการเรยีนการสอนของโรงเรียน 4) โรงเรยีนต้องมกีารจดัสิง่แวดล้อม

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ค�าส�าคัญ : องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียน/ แนวทางการพัฒนา
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ABSTRACT

 The purposes of this research were: 1) To study the effectiveness components of schools 

under local administrative organization Samut Sakhon province .2)To study the guideline to develop 

the effectiveness components of schools under local administrative organiization Samut Sakhon 

province . The population were 15 schools under local administrative organization Samut Sakhon 

province and divided into 3 phase were interviewees consisted of 3 policy makers, 3 people follow 

the policy and 3 stakeholders ,The population used in phase 2 was a schools under local 

administrative organization Samut Sakhon province .And the target in phase 3 including 13 special 

education administrators by purposive sampling .The respondents were school administrators, 

deputy and teachers were 22 people total. The research instruments were consisted of the semi 

structure interview, questionnaire and focus group. The statistical analysis were frequency, percent, 

standard deviation, Exploratory element analysis and content analysis.

 The findings research as: 

 1. The effectiveness components of schools under municipal in Samut Sakhon province 

4 components: executive leadership, integration, factors supporting learning and developmental 

change.

 2. The guideline to develop the effectiveness components of schools under under 

administrative organization Samut Sakhon province were 1.administrators must have leadership 

in making timely changes .This is a training course or development that is approved by the teachers 

council of Thailand. 2 School need to be integrated by create a network for developing knowledge 

with other schools. 3. Administrators must encourage the use of local wisdom in the teaching and 

learning of schools.3.Schools need to have environment conducive to learning. 4. Schools need 

to be environmentally for learning.

Keywords: School Effectiveness components/ guideline to develop
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บทน�า

 การศกึษาเป็นพืน้ฐานส�าคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุก ๆ ด้าน ศิริรัตน์ 

ทองมีศรี (2559 หน้า 84) ได้กล่าวว่า หัวใจส�าคัญ

ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความ

ส�าเรจ็ได้นัน้ ทรพัยากรทางการบรหิารทีส่�าคัญทีส่ดุ

คือ “คน” ปัจจุบันจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนให้

สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงท ีและ

มกีารปฏริปูการศกึษาอย่างต่อเน่ือง โดยเปิดโอกาส

ให้ผู ้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการศึกษา ๆไปสู่เป้าหมายอย่างย่ังยืนให้ 

เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเรือ่ง

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ว่าบุคคลย่อมมี

สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี 

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

แล้วก�าหนดเป็นแผนการศึกษาชาติ ให้สถานศึกษา

บริหารจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เป็นไปตามนโยบายทีร่ฐัก�าหนด และให้เป็นไปตาม

ความต้องการของท้องถ่ิน แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ  

ผลของการประเมนิคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีน 

ไม่ว่าจะเป็น ผลการสอบ NT หรือผลประเมิน 

O-NET ผลทีไ่ด้ยังอยู่ในระดับต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ก�าหนด (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2558: 

9-17) ส�าหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน มผีลการประเมนิคุณภาพภายนอกโดย

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)  

น้ันจะพบว่า มรีะดบัคุณภาพการศกึษาค่อนข้างต�า่

ในภาพรวมท้ังประเทศ แต่ละโรงเรียนมีคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน

 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ิน ทีป่ระกอบด้วย เทศบาล อบจ และอบต.ท่ีมกีาร

จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เช่นเดียวกันก็ประสบปัญหาต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

เช่น ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้านการบริหาร

จัดการกับปัจจัยด้านบริบทภายในโรงเรียน เป็นอีก

ปัจจยัหนึง่ทีเ่ป็นปัญหาต่อการพัฒนาคณุภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควร 

ตลอดจนคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่สูงมาก 

 ดังนั้นผู ้ วิจัย จึงต้องการศึกษาถึงองค์

ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนและแนวทางพัฒนา

องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือให ้

เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�าหนดในเร่ือง

คณุภาพทางการเรยีนของนักเรยีนท่ีต�า่กว่ามาตรฐาน 

ให้มคีวามชดัเจนและเหมาะสมกับบรบิทของโรงเรยีน 

และใช้ส�าหรับพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร  

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสูงขึ้นอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ศกึษาองค์ประกอบประสทิธิผลโรงเรยีน

ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิน่จังหวัดสมุทรสาคร 

 2. ศกึษาแนวทางการพฒันาองคป์ระกอบ

ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาคร
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กรอบแนวคิด

 จากการศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบประสทิธิผล 

พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน (Robbins, 1996: 77; 

Hoy; Furguson,1985:131; รังสรรค์ อ้วนวิจิตร, 

2554: 210-212; ธวัชชยั ต้ังอทุยัเรอืง, 2557: ง) และ

การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทางการศกึษา ประกอบด้วย 

1)ผู้ก�าหนดนโยบาย 2)ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ 

3) ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ส่วนการสนทนากลุม่ (Focus 

Group) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา โดยผู ้ทรง

คุณวุฒิท่ีเป็นผู ้อ�านวยการสถานศึกษา ระดับ

ช�านาญการพิเศษขึ้นไป สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจงัหวัดสมทุรสาคร จ�านวน 13 คน เพ่ือสร้าง

กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงได้ดังภาพ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน 
ให้มีความชดัเจนและเหมาะสมกบับริบทของ
โรงเรียน และใช้ส าหรับพฒันาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีสงูขึน้อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  ในการวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 
  1. ศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผล
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน
จงัหวดัสมทุรสาคร  
  2. ศึกษ าแนวทางการพัฒ นา
องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรสาคร 
กรอบแนวคิด 

 จากการศึกษาวรรณกรรม แนวคิด 
ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บ
องค์ประกอบประสิทธิผล พบว่า ประสิทธิผล
โ ร ง เ รี ย น  ( Robbins, 1996: 77; Hoy; 
Furguson,1985:131; รังสรรค์  อ้วนวิจิตร , 
2554: 210-212; ธวชัชยั ตัง้อทุยัเรือง, 2557: 
ง)  และการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางการ
ศกึษา  ประกอบด้วย 1)ผู้ก าหนดนโยบาย 2)
ผู้ปฏิบตัิตามนโยบาย และ 3) ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย  ส่วนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพ่ือหาแนวทางการพฒันา โดยผู้ทรงคณุวุฒิ
ท่ี เป็นผู้ อ านวยการสถานศึกษา ระดับ
ช านาญ การพิ เศษขึ น้ ไป  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 13 คน เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการ
วิจยั แสดงได้ดงัภาพ 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 

วิธีการศึกษา 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสม 
(Mixed Methodology) โดยมีการวิจัยเป็น
ขัน้ตอนดงันี ้ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 สัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการบริหารจดัการศึกษา 3 กลุ่มคือ 1)ผู้
ก าหนดนโยบายระดับกองการศึกษา 2) ผู้
ปฏิบัติตามนโยบาย และ3)ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย และศึกษา แนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร

แนวทางการพฒันาองค์ประกอบ
ประสิทธิผลโรงเรียนในสงักดั
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
จงัหวดัสมทุรสาคร 

องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียน โดยการ 
1. สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
2. แนวคิด ทฤษฎี 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  
 

วิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการวิจัยแบบผสม 

(Mixed Methodology) โดยมีการวิจัยเป็นขั้นตอน

ดังนี้ 

 ขัน้ตอนที ่1 สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญด้านการ

บริหารจดัการศกึษา 3 กลุม่คือ 1)ผูก้�าหนดนโยบาย

ระดับกองการศึกษา 2) ผู ้ปฏิบัติตามนโยบาย 

และ3)ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษา แนวคิด 

ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยเก่ียวข้องมาประสิทธิผล

โรงเรียน มาสังเคราะห์หาประสิทธิผลโรงเรียน ข้ัน

ตอนที่ 2 น�าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบและสร้างองค์

ประกอบประสทิธิผลโรงเรยีนสงักัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจงัหวัดสมทุรสาคร โดยผูวิ้จยัน�าองค์

ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Exploratory Factory Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจยั 

(Principal Component Analysis) น�าผลท่ีได้ไป

เลือกองค์ประกอบท่ีเข้าตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด

เป็นองค์ประกอบประสิทธิผล ขั้นตอนที่ 3 น�าองค์

ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครที่ได ้  

ไปหาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ ด้วยวิธีการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับช�านาญการพิเศษ

ขึ้นไป 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 

ระยะ คือ 1) กรอบองค์ประกอบและตัวแปร 

ประชากร ประกอบด้วย ผู้ก�าหนดนโยบายระดับ

กองการศึกษา 3 คน ผู้ปฏิบัติคือผู้บริหารสถาน

ศกึษาระดบัช�านาญการพิเศษ 3 คน และผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียเป็นกรรมการสถานศึกษาที่จบการศึกษา

ขั้นต�่าปริญญาตรี 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน เป็นการ
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เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) การ

วิเคราะห์องค์ประกอบ เป็น โรงเรยีนในสงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวัดสมทุรสาคร คือ โรงเรยีน

สังกัดเทศบาล 13 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 โรงเรียน รวมทั้งหมด

จ�านวน 15 โรงเรียน โดยก�าหนดผู้ให้ข้อมูลแต่ละ

โรงเรยีน จ�านวน 25 คน ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการ

สถานศึกษา 1คน รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  

2 คน และครู 22 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 350 คน 

และ 3 ) การศกึษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมทุรสาคร โดยวิธีการสนทนากลุม่ (Focus Group)

ซึง่ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุม่ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการ

สถานศึกษา ระดับช�านาญการพิเศษขึ้นไป สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน 13 คน เป็นการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบ

สัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi Structured 

Interview) ใช้สมัภาษณ์ ผูท่ี้มคีวามรูเ้ชีย่วชาญด้าน

การศึกษา ประกอบด้วย ผู้ก�าหนดนโยบายระดับ

กองการศึกษา 3 คน ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย 3 คน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 คน ส่วนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปสอบถาม

กับกลุ่มประชากรจ�านวน 15 โรงเรียนซึ่งผู้ให้ข้อมูล

ประกอบด้วย ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา 1 คน  

รองผูอ้�านวยการสถานศกึษา 2 คน และครหูวัหน้างาน

อีก 22 คน และแบบบันทึกใช้ส�าหรับการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา

องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

 ผูวิ้จยัรวบรวมข้อมลูตามข้ันตอนและน�ามา

วิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู ้ให้

ข้อมลูโดยใช้สถิติเชงิบรรยาย (Descriptive Statistic) 

ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. วิเคราะห์ค่าความตรงเชงิเน้ือหา (Content 

Validity) ของเครื่องมือ พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน 3 คน หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

แต่ละข้อกับ จุดประสงค์หรือเน้ือหา (Index of  

Item-Objective Congruence หรือ IOC)

 4. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 

(Reliability) น�าไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่ไม่ใช้

ประชากร จ�านวน 2 โรงเรียน โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 

 5. วิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิผล

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธี

การสกัดปัจจัยแบบองค์ประกอบหลัก “PCA” 

(Principal Component Analysisโดยวิธีวาริแมกซ์ 

(Varimax Rotation) เพ่ือให้ได้ตัวแปรท่ีส�าคัญ  

ซึ่งถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรเข้าที่ อยู ่ในองค์

ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่าความ

แปรปรวน (Eigenvalue) มากกว่า 1 และถือค่า 

น�า้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละ

ตัวแปรขององค์ประกอบนั้นมีค ่า 0.5 ข้ึนไป  

ทีบ่รรยายด้วยตวัแปร 6 ตัวข้ึนไปตามวิธีของ Kaiser

 4. การวเิคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 

เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยจัดกลุ่ม

เน้ือหาท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแล้ว

เสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของการบรรยาย 
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ผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบประสทิธิผล

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(factor Analysis) เป็นการน�าข้อมูลจากตัวแปร

ทั้งหมด 79 ตัวแปร มาวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Exploratory Factor Analysis) โดยพิจารณาจาก

ค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-

Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตัวที่ 2 

คือ Bartlett’s Test of Sphericity) ใช้ทดสอบ

ตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ดังภาพ

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy.
.836

Bartlett’s Test of 

Sphericity

Approx. Chi-Square 77985.247

df 15051

Sig. .000

 

 ผู ้ วิจัยเลือกองค์ประกอบประสิทธิผล

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมุทรสาคร ท่ีบรรยายด้วย 6 ตัวแปร ขึ้นไป และ 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากกว่า.50 ได้ 4 องค์

ประกอบ 32 ตัวแปร 

 องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร  

มี 8 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 

0.612-0.726 มค่ีาความแปรปรวนขององค์ประกอบ 

(eigenvalues) เท่ากับ 8.175 และค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 

10.412

 องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการ มี 6 

ตัวแปร มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 

0.642-0.726 มค่ีาความแปรปรวนขององค์ประกอบ

(eigenvalues) เท่ากับ 8.175 และค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 

6.201

 องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู ้

มี 8 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 

0.642-0.713 มค่ีาความแปรปรวนขององค์ประกอบ 

(eigenvalues) เท่ากับ 7.175 และค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 8.365

 องค ์ประกอบที่  4  การ พัฒนาและ

เปลี่ยนแปลง มี 11 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.642-0.701 มีค่าความ

แปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ 

7.675 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent 

of Variance) เท่ากับ 8.913
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แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบประสิทธิผล

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาคร

 เพือ่ให้ได้แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ

ประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร 

โดยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จาก 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษาระดับช�านาญการพิเศษ

ขึ้นไป จ�านวน 13 คน ได้ผลการสังเคราะห์จ�าแนก

แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

 องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร  

ผู้บริหารต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการ

บริหาร ผ่านการอบรม/พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารท่ี 

ครุสุภารบัรอง มคีวามเป็นผูน้�าในการเปลีย่นแปลง

ทกุๆด้าน ทนัต่อเหตกุารณ์ มวิีสยัทัศน์ ใช้กระบวนการ 

เทคนิควิธีที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน

 องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการ โรงเรียน

ต้องมีการการสร้างเครือข่ายพัฒนาความรู ้กับ

โรงเรียนอื่น

 องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุนด้านปัจจัย

การเรยีนการสอน โรงเรยีนต้องมกีารจดัสิง่แวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 องค์ประกอบที ่4 การพัฒนาและเปลีย่นแปลง 

โดยการน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้จัดในการเรียน

การสอน
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     1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
    ประสิทธิผลโรงเรียนในสงักดั   2. การบรูณาการ  
  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   3. ปัจจยัสนบัสนนุการเรียนรู้ 
      จงัหวดัสมทุรสาคร             4. การพฒันาและการเปล่ียนแปลง 
 
ภาพท่ี 2 องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ
ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 
 เพ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ แน วท างก า รพัฒ น า
องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีการการสนทนา
กลุ่ม  (Focus Group)  จากผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาระดับช านาญการพิเศษขึน้ไป 
จ านวน 13 คน ได้ผลการสังเคราะห์จ าแนก
แตล่ะองค์ประกอบ ดงันี ้

องค์ประกอบท่ี  1 ภาวะผู้ น าของ
ผู้ บ ริหาร ผู้ บ ริหารต้องเป็นผู้ ท่ี มี ความ รู้
ความสามารถในการบริหาร ผ่านการอบรม/
พัฒนาหลักสูตรผู้ บริหารท่ีคุรุสภารับรอง มี
ความเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงทุกๆด้าน 

ทนัต่อเหตกุารณ์ มีวิสยัทศัน์ ใช้กระบวนการ 
เทคนิควิธีท่ีหลากหลาย และเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมัยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลต่อ
โรงเรียน 

องค์ประกอบท่ี 2 การบูรณาการ 
โรงเรียนต้องมีการการสร้างเครือข่ายพฒันา
ความรู้กบัโรงเรียนอ่ืน 

องค์ประกอบท่ี 3 การสนบัสนุนด้าน
ปัจจัยการเรียนการสอน โรงเรียนต้องมีการ
จดัสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

องค์ประกอบท่ี 4 การพัฒนาและ
เปล่ียนแปลง โดยการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาใช้จดัในการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 3 แนวทางการพฒันาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรสาคร 

 
การอภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครอง
ส่ วน ท้อง ถ่ินจังหวัดสมุท รสาคร ผู้ วิจัย
สามารถน ามาอภิปรายได้ดงันี ้

1. อ ง ค์ ป ระกอบป ระสิ ท ธิ ผ ล
โรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวัดสมุทรสาคร มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) การพฒันาและ
เปล่ียนแปลง 3) ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ 
และ 4) การบูรณาการ แสดงให้เห็นว่าการ
บริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาครจะ
เกิดประสิทธิผลโรงเรียนได้ดีต้องค านึงถึง 4 
องค์ประกอบ จึงจะเป็นท่ียอมรับจากชุมชน 
หน่วยงานต้นสงักัด ผู้ปกครอง ถึงการพฒันา
และเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ และได้รับ
ความ ร่วม มืออย่างหลากหลายให้การ

สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยี รวมถึง
ทุนทรัพย์ตลอดจนการเสนอแนะคิดน าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเข้ามาบูรณาการในการ
จดัการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาและนโยบายของรัฐ 
สอดคล้องกับพิมลพรรณ ดุษิยามิ ( 2558) 
ได้กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษาว่าต้องเป็นผู้
ท่ีมีศกัยภาพ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
บริหารจดัการเป็นอย่างดี เพราะผู้บริหารเป็น
ผู้ น า ท่ี ส า คัญ ท่ี สุ ด ใน ก า รขั บ เค ล่ื อ น
สถานศึกษาเข้าสู่กระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลง
ในปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ  Warren, S. 
R., Kelsen, V. E. (2013) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
การฝึกความ เป็นผู้ น ากับการส ร้าง ขีด
ความสามารถของผู้ บริหารในโรงเรียนท่ีมี

การบรูณาการ 

ปัจจยัสนบัสนนุการเรียนรู้ 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

การพฒันาและเปลีย่นแปลง 

องค์ประกอบ
ประสทิธิผล
โรงเรียนใน
สงักดัองค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถ่ิน
จงัหวดั

สมทุรสาคร 

แนวทางการพฒันาองค์ประกอบ 
1. ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารพและผา่น
การอบรม/พฒันาตามหลกัสตูรผู้บริหารที่ครุุสภา
รับรอง 
2. การน าปราชญ์ท้องถ่ิน และภมูิปัญญาท้องถ่ิน
มาใช้จดัการเรียนการสอน 
3. การจดัสิง่แวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศกึษาทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ 
4. การสร้างเครือขา่ยพฒันาความรู้กบัโรงเรียนอื่น 
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การอภิปรายผล

 จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยสามารถน�ามา

อภิปรายได้ดังนี้

 1. องค ์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียน 

ในสังกัดองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินจังหวัด

สมุทรสาคร มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�า

ของผู ้บริหาร 2) การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง  

3) ปัจจยัสนบัสนนุการเรยีนรู ้และ 4) การบรูณาการ 

แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการของโรงเรียน 

ในสังกัดองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินจังหวัด

สมุทรสาครจะเกิดประสิทธิผลโรงเรียนได้ดีต้อง

ค�านึงถึง 4 องค์ประกอบ จึงจะเป็นที่ยอมรับจาก

ชมุชน หน่วยงานต้นสงักัด ผูป้กครอง ถึงการพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และได้รับความ

ร่วมมืออย่างหลากหลายให้การสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี รวมถึงทุนทรัพย์ตลอดจน

การเสนอแนะคิดน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามา 

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาและนโยบาย

ของรัฐ สอดคล้องกับพิมลพรรณ ดุษิยามิ ( 2558) 

ได้กล่าวถึงผู ้บริหารสถานศึกษาว่าต้องเป็นผู ้ที่ 

มีศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการ  

มคีวามรูค้วามเข้าใจแนวทางการบรหิารจดัการเป็น

อย่างด ีเพราะผูบ้รหิารเป็นผูน้�าท่ีส�าคญัทีส่ดุในการ

ขบัเคลือ่นสถานศกึษาเข้าสูก่ระแสโลกท่ีเปลีย่นแปลง

ในปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

ประเทศ สอดคล้องกับ Warren, S. R., Kelsen, V. E. 

(2013) ได้ศึกษาเก่ียวกับการฝึกความเป็นผู้น�ากับ

การสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารในโรงเรียน

ที่มีประสิทธิภาพต�่า พบว่า พฤติกรรมการเป็นผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารท�าให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

 2. แนวทางพัฒนาองค์ประกอบประสทิธิผล

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมุทรสาคร โดยผู้อ�านวยการสถานศึกษา 13 คน

สรุปแยกแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้

  1) ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร ผู ้บริหาร 

ต้องผ่านการอบรมได้รับความรู้ด้านการบริหาร 

มีทดลองฝึกปฏิบัติจริงและผ่านการพัฒนาก่อน 

แต่งตัง้ตามหลกัสตูรของผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัการรบัรอง

จากคุรุสภาเสียก่อน ให้มีความเป็นผู ้น�าในการ

เปลีย่นแปลง มวิีสยัทัศน์ มองการไกลใช้กระบวนการ

ที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการ

บริหารจัดการแบบเชิงรุก เน้นผลงานหรือผลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายและคุณภาพ ด้วยบทบาทของการ

นเิทศเข้าไปก�ากับ ตดิตาม การท�างานอย่างใกล้ชดิ

และชัดเจนเหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับ วิไล พินจิพงศ์ (2515) การศกึษาเรียน

รู้ในการเป็นผู้น�ามอือาชีพซึง่จะต้องมภีาวะผู้น�าก็จะ

เป็นผู้น�าที่ดีได้ สอดคล้องกับ   กัลยารัตน์ เมืองสง

(2550) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยว่า การสัมมนา 

ประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

การระดมความคิด การศึกษาดูงาน การฝึกงาน  

การเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เป็นส่วนหน่ึงของ 

การพัฒนาผู้บริหารให้มีความเป็นผู้น�าได้ทุกยุค 

ทุกสมัย เ พ่ือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิผลโรงเรียนที่สูงขึ้น

  2) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา  

ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน�าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาใช้จัดในการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะความแตกต่างของแต่ละท้องถ่ินในด้านต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สงัคม ฯลฯ การพัฒนา

ย่อมต้องค�านึงความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจน

ศึกษาบริบทของท้องถ่ินด้วยว่า มีปัจจัยใดบ้างท่ี

สนับสนุนการพัฒนาบ้างแล้วน�ามาประยุกต ์
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ใช้พัฒนาได้อย่างลงตัว และสนองต่อความต้องการ

ของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ Hamlin 

(1991) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีท�าให้เกิด 

การพัฒนาได้นั้นขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา

แต่ละแห่ง ในทางปฏิบัติไม่มีรูปแบบใดท่ีดีท่ีสุด 

เหมาะสมทีส่ดุข้ึนอยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดในขณะนัน้ 

จึงต้องคิดพัฒนารูปแบบใหม่ๆขึ้นมาใช้ เพ่ือน�าไป

สู่การมีประสิทธิผลของโรงเรียน

  3) การสนบัสนุนด้านปัจจยัการเรยีน

การสอน โรงเรยีนมกีารจดัสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการ

เรียนรู้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ ท�าให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีร่มรื่นน่า

เรียน อันจะน�ามาซึ่งความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ 

เป็นหน้าท่ีของโรงเรยีนท่ีต้องก�าหนดสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรง

ตามความต้องการของสงัคม เพราะตลอดเวลาทีอ่ยู่

ในโรงเรยีนสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนย่อมมผีลกระ

ทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน รวมถึง 

ผู้สอนด้วยเช่นกันดงันัน้ในการจดัการศกึษาจงึต้อง

มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพในการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น สอดคล้อง

กับ Pao-Nan Chou (2012) พบว่า การสื่อสารบน

ออนไลน์เป็นปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุน 

การเรียนของนักเรียนและส ่งผลถึงความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน 

  4) การบูรณาการ ต้องมีการสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมอืเพ่ือพัฒนาการจดัการศกึษา

กับโรงเรียนอื่น จึงจะท�าให้เกิดประสิทธิผลต่อ

โรงเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ศักยภาพและความ

สามารถในการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

มีความแตกต่าง ๆ กันท้ังในด้านการบริหารและ

บริบทของโรงเรียน จึงต้องมีความสัมพันธ์กัน 

แลกเปลีย่นซึง่กนัและกัน น�ามาบรูณาการให้เหมาะสม

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเพ่ือประสิทธิผล

โรงเรียน สอดคล้องกับ นิตยา มั่นช�านาญ (2555) 

ได้ศึกษาเก่ียวรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า ด้านการ 

บูรณาการเป็นองค์ประกอบส�าคัญองค์ประกอบ

หน่ึงจาก 4 องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียน

มัธยมขนาดใหญ่ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 

สอดคล้องกับ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (2553) ได้เสนอแนวทาง การเครือข่าย

กลุ่มโรงเรียนประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ สภาพ

แวดล้อมภายนอกได้แก่ สภาพสงัคมและวัฒนธรรม 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ปัจจัย

ด้านโครงสร้าง และนโยบาย ผลผลิต และบริการ 

บุคลากร ประสิทธิผลโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัย เร่ืองแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ค้นพบนวัตกรรม

ทางการบรหิารจดัการสถานศกึษาท่ีน�าไปสูข้่อเสนอ

แนะในการน�าผลวิจัยไปใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมุทรสาคร ได้อย่างมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ดังนั้นผู้

วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. หน่วยงานต้นสังกัด ควรน�าผลการวิจัย

คร้ังน้ีไปเป็นส่วนประกอบในการก�าหนดเป็น

นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี

แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิผลที่สูงขึ้น 

สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ

ท้องถิ่น 
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 2. ผูบ้รหิารสถานศึกษา สามารถน�าผลการ

วิจัยไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาที่เป็น

ระบบอย่างมีกระบวนการท่ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิผลโรงเรียนที่สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 แม้ว่าผลการวิจัยครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงองค์

ประกอบและแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ

ประสิทธิผลโรงเรียน ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะ

โรงเรยีนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาล

และอบจ.) และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัด

สมุทรสาครเท่านั้น แต่ถ้าเป็นสถานศึกษาที่อยู ่ 

ภายใต้การด�าเนินงานของส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

สมุทรสาคร ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เช่นกัน จะมี

องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ

ประสทิธิผลโรงเรยีนอย่างไร เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ

ที่จะท�าการศึกษาต่อไป
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ประสิทธิผลของต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
และพฤติกรรมหน้าจอในวัยรุ่น

The effectiveness of sedentary behavior and screen-time 
behavior reduction model for adolescents.

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา* และ ปัญญา ชูเลิศ

PiyawatKatewongsa, PanyaChoolers
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทคัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของต้นแบบเชิงกระบวนการส�าหรับการลด

พฤตกิรรมเนือยน่ิงและพฤตกิรรมหน้าจอของวัยรุน่ไทย ทีพิ่จารณาจากการมพีฤตกิรรมนัง่นิง่ๆ เคลือ่นไหวน้อย

ของนักเรยีนในแต่ละช่วงวัน รวมถึงพฤตกิรรมหน้าจอเพ่ือความบนัเทิง อาท ิการเล่นเกม การใช้อนิเทอร์เนต็ 

หรอืการดหูนงัฟังเพลงออนไลน์ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการวิจยัแบบก่ึงทดลองในการด�าเนินการวจิยั ด�าเนนิ

การรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 2 ครั้ง จ�าแนกเป็นรอบก่อนและหลังด�าเนินกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนจ�านวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียนจ�าแนกเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลอง 3 โรงเรียน และ

โรงเรียนกลุ่มควบคุม 3 โรงเรียน รวมจ�านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 387 คน เป็นกลุ่มทดลอง 195 คน 

และกลุ่มควบคุม 192 คน

 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของต้นแบบเชิงกระบวนการ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนปรับลด

พฤตกิรรมเนอืยนิง่ในระหว่างวันของตนได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิท้ังการเปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ทดลอง

และควบคมุ (t = -3.525***) และการเปรยีบเทยีบระยะเวลาเฉลีย่รอบก่อน-หลงัด�าเนนิกิจกรรม (t = -8.990***) 

ขณะที่เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมหน้าจอ แม้จะพบว่าต้นแบบกิจกรรมสามารถช่วยลดระยะเวลาสะสมของ

พฤติกรรมหน้าจอลงได้ แต่ไม่พบความแตกต่างในทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองและควบคุม

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมเนือยนิ่ง, พฤติกรรมหน้าจอ, กิจกรรมทางกาย, วัยรุ่น
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ABSTRACT

 The purpose of this research is to investigate the effectiveness of model for reducing 

sedentary behavior and screen-time behavior among Thai adolescents by focusing on the low 

movement activities during the waking time on a daily life which results in a substantial physical 

inactivity, and entertainment screen-time activities such as online game, internet, and online 

multimedia.A quasi-experimental study design is employed with 2 rounds of data collection in 6 

schools, 3 school are randomly as the experimental group, and another 3 schools are control 

group.The total number of sample students are 387 people;195 were in the experimental group 

and 192 people were in the control group.

 The results found that the effectiveness of model can be used to motivate students to 

significantly reduce their sedentary behavior during their day when compared between  

the experimental and control groups (t = -3.525 ***). This is also found the statistic significant in 

the mean of sedentary behavior time comparing before and after activities (t = -8.990 ***).  

While considering the screen-time behavior, even though the model can reduce the cumulative 

duration of the screen-time behavior. But there was nostatistically significantdifference between 

experimental and control groups.

Keywords: Sedentary Behavior, Screen-time behavior, Physical Activity, Adolescent

บทน�า

 การมกิีจกรรมทางกาย(Physical Activity) 

ที่เพียงพอทั้งท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายใน

กิจกรรมการท�างาน การเดินทางด้วยการเดินหรือขี่

จักรยาน หรือแม้กระทั่งการออกก�าลังกายหรือเล่น

กีฬา ล้วนแล้วแต่มคีวามส�าคัญต่อการสร้างเสรมิสขุ

ภาพร่างกายให้แข็งแรง การป้องกันโรคต่างๆ รวม

ถึงลดความเสี่ยงต่อการตายก่อนวัยอันควรจาก 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Department of Health, 

Physical Activity, 2011) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่

ประชากรวัยเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นแห่ง

พัฒนาการของชีวิต องค์การอนามัยโลกแนะน�าให้

ประชากรกลุ่มน้ีควรมีกิจกรรมทางกายระดับปาน

กลางถึงหนักสะสมอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน อันจะ

ช่วยส่งเสรมิให้มเีกิดพัฒนาการตามช่วงวัยท่ีเหมาะสม 

ทั้ งในเรื่องการปลูกฝ ังจิตส�านึกทางสุขภาพ 

ทั้งทางกาย ใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา

 อย่างไรก็ด ีข้อมลูล่าสดุกลบัพบว่า เดก็และ

วัยรุน่ไทยเพียงร้อยละ 26.6 เท่าน้ัน ท่ีมกิีจกรรมทาง

กายเพียงพอตามค�าแนะน�าดงักล่าว ในทางกลับกัน

กลับพบว่า เด็กและวัยรุ่นเหล่าน้ีใช้เวลาส่วนใหญ่

หมดไปกับพฤติกรรมหน้าจอและพฤตกิรรมเนอืยนิง่

ทีเ่ป็นการเคลือ่นไหวร่างกายน้อยๆ สะสมมากถึงวัน

ละกว่า 13 ชั่วโมง(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลยัมหดิล, 2559)ซึง่“พฤตกิรรมเนอืยนิง่” 

(Sedentary behavior)ที่หมายถึงกลุ่มพฤติกรรม

การเคลื่อนไหวน้อยที่ปฏิบัติในระหว่างวันจะมีการ

ใช้พลงังานของร่างกายน้อยไม่ว่าจะเป็นน่ังเรียนน่ัง



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
126

ท�างาน นั่งเล่นนั่งคุย นั่งในรถ รวมถึง “พฤติกรรม

หน้าจอ” (Screen-time behaviors) ท่ีพบมากใน

ปัจจุบันท้ังการใช้ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ มือถือ  

แท็บเลต็ เพ่ือความบนัเทิง พฤตกิรรมเหล่าน้ีส่งผลเสยี

โดยตรงต่อพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กและวยัรุน่

เป็นอย่างย่ิงหากมีเกินกว่าระยะเวลาที่เหมาะสม

(Tremblay et.al, 2010)

 ท้ังสองกลุ่มพฤติกรรมดังกล่าว นอกจากจะ

ฉดุรัง้การมกิีจกรรมทางกายทีเ่พียงพอแล้ว ผลจาก

วิจัยทางการแพทย์และสุขภาพในต่างประเทศ

จ�านวนหลายชิ้นยังยืนยันว่า การน่ังและนอนเล่น

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ รวมไปถึงระยะเวลา

สะสมของพฤติกรรมเหล่านี้ที่มากขึ้นจะมีผลต่อ

การน�าไปสูภ่าวะน�า้หนักตวัเกิน โรคในกลุม่เมตาบอลกิ 

โรคเบาหวาน มะเร็งบางชนิด รวมถึงตายก่อนวัย 

อันควร เนื่องจากการนั่งหรือนอนเอกเขนก (ไม่รวม

การนอนหลบั) ตดิต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ จะไป

ท�าให้กระบวนการเมตาบอลิกท�างานช้าลง ส่งผล

โดยตรงต่อระดับน�้าตาลในเลือด ความดันโลหิต 

และระดับการเผาผลาญของไขมันของร่างกาย  

จนน�าไปสู่สาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ในที่สุด 

(Health et.al., 2012) โดยในปัจจุบันพบว่า อัตรา

อุบัติการณ์ของการเกิดโรคไม่ได้จ�าเพาะอยู่ในช่วง

วัยผู้ใหญ่หรือสูงอายุเท่าน้ัน หากแต่ยังได้คุกคาม

กลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยรุ่นด้วย (Owen et.

al.,2010; Tremblay et.al., 2010)รวมถึงส่งผลเสยี

ต่อบคุลกิภาพและสมรรถนะทางกายและมผีลกระ

ทบต่อสภาวะทางจติใจเช่นภาวะซมึเศร้าความวิตก

กังวล และโรคเครียด เป็นต้น (World Health 

Organization,2017)

 จากสถานการณ์ดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงความ

จ�าเป็นในการเร่งหาแนวทางเพื่อปรับลดพฤติกรรม

เนือยน่ิงและพฤติกรรมหน้าจอ ตลอดจนสร้าง

จิตส�านึกทางสุขภาวะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นไทย 

เพ่ือเป็นการปูรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศให้มีศักยภาพด้วยเหตุน้ี การวิจัยน้ีจึง

ประสงค์ที่จะทดสอบประสิทธิผลของต้นแบบการ

ลดพฤติกรรมเนือยน่ิง และพฤติกรรมหน้าจอใน

กลุม่เดก็วยัรุ่นทีไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมของการวิจยัเพ่ือ

ให้ทราบว่ากจิกรรมดงักล่าวสามารถใช้ส�าหรบัปรบั

ลดพฤตกิรรมเนือยนิง่และพฤตกิรรมหน้าจอได้หรอืไม่ 

และมากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของต้นแบบ 

เชิงกระบวนการส�าหรับการลดพฤติกรรมเนือยน่ิง

และพฤติกรรมหน้าจอของวัยรุ่นไทย

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” ครอบคลุมความ

หมายถึง การกระท�า หรอื การแสดงออกในลกัษณะ

เฉือ่ยช้า อยู่กับที ่ไม่คลือ่นไหว ความหมายดังกล่าว 

สอดคล้องกับ เอกสารทางสขุภาพจากต่างประเทศ

ทีใ่ห้ความหมายว่า “Sedentary Behavior” หมายถึง 

พฤตกิรรมใดๆ ทีบ่คุคลปฏบิติัในระหว่างช่วงเวลาที่

ตื่นของวัน โดยมีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่มีการ

เคลือ่นไหวไปมาของร่างกายน้อย มกีารใช้พลงังาน

ของร่างกาย (Metabolic Equivalent of Task: METs) 

น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 1.5METs หรอืเทียบเท่ากับค่า

การใช้พลังงานของร่างกายขณะพัก (Tremblay, 

2012)

 ทัง้น้ีส่วนใหญ่พฤตกิรรมในกลุม่ “Sedentary 

Behavior” ทีว่่านี ้จะเป็นพฤตกิรรมในลกัษณะของ

การอยู่ประจ�าท่ีในกลุ่มของการนั่งและนอนเล่น 

ในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน่ังเรียน นั่งท�างาน  

นั่งใช้คอมพิวเตอร์ นั่งอ่านหนังสือ นั่งประชุม  
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นั่งเล่นเกม นั่งเล่น นั่งคุย นอนดูโทรทัศน์ นั่งในรถ

โดยสารหรอืเดินทาง รวมไปถึงท่ีพบมากในปัจจบุนั

คือ กลุ่มพฤติกรรมการใช้หน้าจอ (Screen-time 

Behaviors) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ หรืออาจกล่าว

ได้อกีอย่างหนึง่ว่าเป็นพฤติกรรมนัง่ๆนอนๆ โดยคน

ที่ปฏิบัติกิจกรรมเนือยนิ่งในระยะเวลามากๆ 

ในระหว่างวันต่อเน่ืองเป็นเวลานานอาจน�าไปสู่วิถี

ชวิีตแบบเนือยน่ิง ไม่กระฉบักระเฉง (Owen,. et al., 

2010)

 ปัจจุบันสถานการณ์ของการเกิดโรคดัง

กล่าวได้คุกคามเข้ามาสู่ในกลุ่มวัยรุ่น โดยพบว่า 

พฤติกรรมเนือยน่ิงไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบทางลบ

ต่อสุขภาพและการเกิดโรคในวัยรุ่นเท่านั้น หากแต่

ยังก่อให้เกิดผลกระทบท่ีหลากหลาย เช่น การเกิด

ภาวะน�า้หนักตวัเกินและโรคอ้วน(ส�านกังานพัฒนา

นโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ, 2559) และยังส่ง

ผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายของวัยรุ่น โดยการ 

มีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่มากเกินไปส ่งผลให ้มี 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต�่าลง และมีร่างกาย 

ไม่สมส่วน 

 ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาพฤติกรรมเนือยน่ิง โดย

เฉพาะในกลุ่มของพฤติกรรมหน้าจอ พบว่าส่งผล 

กระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นอย่าง

น่ากังวลมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับ

สุขภาพจิตที่อ่อนแอของวัยรุ่น มีส่วนเก่ียวข้องกับ

ปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากการใช้หน้าจอท�าให้

สมองเกิดการกระตุ้นจากการรับภาพและสื่อต่างๆ 

โดยผลกระทบจากการใช้หน้าจอท่ีพบบ่อยท่ีสุด 

ในวัยรุ่นได้แก่ ภาวะซึมเศร้า จากการรับสื่อต่างๆ  

ทีอ่าจสร้างความเชือ่ความเข้าใจท่ีผดิแปลกในวัยรุน่ 

ส่งผลให้วัยรุน่ลดทอนคณุค่าในตนเอง มกีารนับถือ

ตนเองต�่า และน�ามาสู่ภาวะซึมเศร้า แปลกแยก 

และขาดความสนใจต่อการท�ากิจกรรมร่วมกับ

เพื่อน และสังคมรอบข้าง (Asare, 2015) นอกจาก

นีย้งัพบว่าแสงจากการใช้หน้าจอ ส่งผลให้เกิดภาวะ

การนอนหลับไม่สนิท จงึท�าให้วัยรุน่พักผ่อนไม่เพียงพอ 

ไม ่รู ้สึกสดช่ืนเม่ือต่ืนนอน ซึ่งส ่งผลให ้ วัยรุ ่น 

ขาดสมาธิในการเรยีนรู ้ขาดความสนใจต่อสิง่รอบข้าง 

เบื่ อหน ่ายในการท�า กิจกรรมในระหว ่าง วัน

(Strasburger, 2004) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และการเข้าสังคมในที่สุด

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การวิจัยนี้ ใช ้หลักการกระตุ ้นให ้ เ กิด

กระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมต้นแบบ

ส�าหรับการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรม

หน้าจอในชีวิตประจ�าวันของวัยรุ ่นในรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับตนเอง โดยกระบวนการในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมของการวิจัยนี้ ได้น�าแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ได้แก่ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนพฤติกรรม (Trans 

Theoretical Model (TTM) และทฤษฎีการรับรู้

ความสามารถของตนเอง (Percieved Self-Efficacy) 

เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

 กระบวนการวิจัยคร้ังนี้ได้เข้าไปสนับสนุน

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนในปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ของ

โรงเรียน 1) การจัดท�านโยบายสุขภาวะที่มีความ

ชัดเจน, 2) สร้างจิตส�านึกรักในการเคล่ือนไหว

ร่างกายของคุณครูและนักเรียน,3) การจัดท�าพื้นที่

สุขภาวะในโรงเรียน, 4) การจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม

กิจกรรมทางกายตามช่วงวันและการส่งเสริม 

การเรยีนรูใ้นห้องเรยีนแบบกระฉบักระเฉงทัง้หมดนี้

เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการลดพฤติกรรม

เนือยนิ่งของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง
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 ส�าหรับการวัดผลการเปลี่ยนแปลงเชิง

พฤตกิรรมจะพิจารณาจากการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ของนักเรียนใน 2 ด้านได้แก่ 1) พฤติกรรมเนือยนิ่ง 

ท่ีหมายถึง การมีพฤติกรรมนั่งนิ่ง เคลื่อนไหวน้อย

ในช่วงวันขณะทีอ่ยู่โรงเรยีน ซึง่พฤตกิรรมเนอืยนิง่น้ี

จะมีค่าการเผาผลาญของพลังงานน้อยกว่า 1.5 

Mets (หน่วยท่ีใช้ในการประมาณค่าของจ�านวน 

ออกซิเจนที่ถูกร่างกายใช้) ไม่รวมการนอนหลับ 

(Tremblay et.al, 2010)และ 2) พฤติกรรมการใช้

หน้าจออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความบันเทิง ที่พิจารณา

จาก การดโูทรทศัน์ การเล่นเกมบนอปุกรณ์เคลือ่นที่

และคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย

สังคมออนไลน์ และการดูหนังฟังเพลงออนไลน์ 

ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-

Experimental Study with case-controlled 

groups) ที่ศึกษาถึงประสิทธิผลของต้นแบบ

กิจกรรมที่ทางโครงการวิจัยสอดแทรกในระหว่าง

การด�าเนินกิจกรรมของโครงการ (Intervention 

Program) อันประกอบด้วยกระบวนการสร้าง

จิตส�านึกทางสุขภาพ การออกแบบกิจกรรม ตลอด

จนการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุข

ภาวะในโรงเรียน (Healthy Space) โดยกิจกรรม

ทั้ งหมดใช ้กระบวนการวิจัยแบบมีส ่วนร ่วม 

(Participatory Action Research) ในการกระตุ้น

ให้เกิดการร่วมคิดร่วมด�าเนินการอย่างสอดคล้อง

ตามบริบทของโรงเรียนเพ่ือน�าไปสู่ความเป็นไปได้

ในการปฏบิตักิารจรงิเพ่ือลดพฤติกรรมเนือยน่ิงและ

พฤตกิรรมหน้าจอในกลุม่ตัวอย่างของโครงการวิจยั

อย่างมีประสิทธิผล

 กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ นักเรียนที่

ก�าลงัศกึษาอยู่ในระดับชัน้มธัยมศึกษาในระบบของ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง สังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

 การสุ่มตัวอย่างของการวิจัยใช้วิธีการสุ่ม

แบบหลายข้ันตอนท่ีเริ่มต้นท�าการสุ ่มตัวอย่าง 

ในระดับโรงเรียนเป็นอันดับแรก โดยจะใช้กรอบ

ตัวอย่างและข้อมูลพ้ืนฐานจากโครงการส�ารวจ

กิจกรรมทางกายในเดก็และเยาวชนไทย พ.ศ. 2558 

เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจ�าแนกกลุม่ของโรงเรยีน

ตามขนาดโรงเรียน รวมถึงพิจารณาควบคุมปัจจัย

ด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวย

ความสะดวกของโรงเรยีนท่ีเก่ียวข้องกับการมกิีจกรรม

ทางกายและพฤตกิรรมเนือยน่ิงของนักเรียน พร้อมท้ัง

จ�าแนกโรงเรียนตามขนาดเล็ก กลาง และใหญ่  

เพ่ือเป็นการควบคมุอทิธิพลเรือ่งขนาดของโรงเรยีน

ทีแ่ตกต่างกันซึง่เชือ่ว่าอาจจะมผีลต่อการพฤตกิรรม

เนือยนิ่งและพฤติกรรมหน้าจอของผู้เรียน

 ในการสุ่มตัวอย่างโรงเรียนใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบทราบความน่าจะเป็นด้วยวิธีการ 

จับสลากแบบแทนท่ี เพ่ือให้ได้โรงเรียนตัวอย่าง 

จ�าแนกเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลอง 3 โรงเรียน และ

โรงเรียนกลุ่มควบคุม 3 โรงเรียน จัดเป็นกลุ่มแบบ 

Case-Controlled groups รวมท้ังสิ้น 6 โรงเรียน 

จากน้ันท�าการประสานกับผู้บริหารและคณาจารย์

ในสถานศึกษาถึงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ

 ส�าหรับการสุ ่มตัวอย ่างระดับบุคคล 

ในแต่ละโรงเรยีนได้ท�าการสุม่ตัวอย่างนักเรยีนท่ีจะ

เข้าร่วมโครงการท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

โดยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมูติามเพศและ

ระดับชั้น โดยใช้ตารางเลขสุ่มในการสุ่มตัวอย่าง

ระดบับคุคลเพ่ือให้ได้นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมครัง้น้ี 

รวมจ�านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 387 คน 

เป็นกลุม่ทดลอง 195 คน และกลุม่ควบคมุ 192 คน 

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับการ

ชี้แจงสิทธ์ิในการเข้าร่วมโครงการ การสอบถาม

ความยินยอมและสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ
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ท้ังจากตัวนักเรียนเองและจากผู้ปกครองนักเรียน

ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนเลขที่ COA.

NO.2015/1-1-130

กระบวนการและกิจกรรมการวิจัย

 1. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน 

ประชมุเชงิปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วมครแูกนน�า เพ่ือ

ร่วมกันวางแนวทางการจัดกิจกรรม และออกแบบ

พัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะในโรงเรียนเพ่ือลดพฤติกรรม

เนือยนิ่งและพฤติกรรมหน้าจอให้กับนักเรียน

 2. จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนกลุ่มทดลอง

ของโครงการได้ร่วมคิดวิเคราะห์และออกแบบ

กิจกรรมส�าหรับการน�าไปปฏิบัติเ พ่ือการลด

พฤติกรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรมหน้าจอ

 3. ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนโดยการรวบรวม

ข้อมลูท้ังสิน้ 2 ครัง้ คือ รอบก่อน และหลงัการด�าเนนิ

กิจกรรมเพ่ือวัดผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

เป้าหมาย

 ในการรวบรวมข้อมลูส�าหรบัการวิจยันีเ้ป็น

การบูรณาการระหว่างวิธีการรวบรวมข้อมูลทาง

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกนั ท้ังนีเ้พ่ือ

ให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นย�า เที่ยงตรง และบ่งชี้ถึง

ประสิทธิผลของกิจกรรมโครงการได้อย่างสูงสุด 

ส�าหรับข้อมูลประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้

 1. แบบสอบถามแบบมโีครงสร้าง ประกอบ

ด้วย ข้อมลูส่วนบุคคล พฤติกรรมการมกิีจกรรมทาง

กาย พฤตกิรรมเนอืยนิง่ และพฤตกิรรมหน้าจอของ

นักเรียน ที่ด�าเนินการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า

ด�าเนินการโดยพนักงานสัมภาษณ์ของโครงการ

 2. เครื่องวัดระดับการออกก�าลังกาย 

(Activities Tracker) ท่ีพัฒนาโดย ภาควิชา

วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ส�าหรบัวัดระดบัการมกิีจกรรม

ทางกายและพฤติกรรมเนือยน่ิงของนักเรียน โดย

อปุกรณ์ดงักล่าวจะถกูตดิกับนักเรยีนทุกคนท้ังกลุม่

ทดลองและควบคุมต่อเนื่องกัน 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) 

ระหว่างเวลา 7.30 – 15.30 น. (รวมระยะเวลา 8 

ชั่วโมง)

ภาพที่ 1 การรวบรวมข้อมูลการวิจัย

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,2559

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมลูจะเริม่ต้นจากการแสดง

คุณลักษณะพ้ืนฐานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วย

สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

จากนั้นในขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิผลจาก

ต้นแบบกิจกรรม จะใช้วิธีการเปรียบเทียบใน 2 มิติ 

คือ 1) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรอบ

ก่อนด�าเนินกิจกรรมและหลังด�าเนินกิจกรรมด้วย

สถิต ิPaired sample t-test และ 2) การเปรยีบเทยีบ

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ 

Independent sample t-test ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึง

ประสิทธิผลที่แท้จริงของต้นแบบกิจกรรมที่ได้

ด�าเนินการไประหว่างกระบวนการวิจัย
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กระบวนการและกิจกรรมการวิจัย 
1. สร้างความเข้าใจกับผู้ บ ริหาร

โรงเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมครูแกนน า เพ่ือร่วมกันวางแนวทางการ
จัดกิจกรรม และออกแบบพัฒนาพืน้ท่ีสุข
ภาวะในโรงเรียนเพ่ือลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
และพฤตกิรรมหน้าจอให้กบันกัเรียน 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนกลุ่ม
ทดลองของโครงการได้ร่วมคิดวิเคราะห์และ
ออกแบบกิจกรรมส าหรับการน าไปปฏิบัติ
เพ่ือการลดพฤตกิรรมเนือยนิ่ง และพฤตกิรรม
หน้าจอ 

3.  ติ ด ต า ม ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเนือยนิ่งของนกัเรียน
โดยการรวบรวมข้อมูลทั ง้สิ น้  2 ครัง้  คือ  
รอบก่อน  และหลังการด า เนิน กิจกรรม 
เพ่ือวัดผลการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
เป้าหมาย 

ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย
นีเ้ป็นการบูรณาการระหว่างวิธีการรวบรวม
ข้อมูลทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้า
ด้วยกัน ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความแม่นย า 
เท่ียงตรง และบ่งชีถ้ึงประสิทธิผลของกิจกรรม
โครงการได้ อย่ างสู งสุ ด  ส าห รับ ข้ อมู ล
ประกอบด้วยเคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้

1. แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรม
การมีกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง 
และพฤติ กรรมห น้ าจอของนัก เรียน  ท่ี

ด า เนิ นการสัมภาษ ณ์ แบบ เผชิญ ห น้ า
ด าเนินการโดยพนักงานสัมภาษณ์ ของ
โครงการ 

2. เคร่ืองวดัระดบัการออกก าลงักาย 
(Activities Tracker) ท่ีพัฒนาโดย ภาควิชา
วิ ศ ว ก ร ร ม ชี ว ก า ร แ พ ท ย์  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสต ร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส าหรับวัดระดบัการมีกิจกรรมทางกายและ
พฤติกรรมเนือยนิ่งของนกัเรียน โดยอุปกรณ์
ดงักล่าวจะถูกติดกับนักเรียนทุกคนทัง้กลุ่ม
ทดลองและควบคมุตอ่เน่ืองกนั 5 วนั (จนัทร์-
ศุกร์) ระหว่างเวลา 7.30 – 15.30 น. (รวม
ระยะเวลา 8 ชัว่โมง) 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การรวบรวมข้อมลูการวิจยั 
ท่ีมา: สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม,2559 

 
สถติใินการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะเร่ิมต้นจาก
การแสดงคุณลักษณะพืน้ฐานของนักเรียน
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ด้ ว ย ส ถิ ติ เชิ ง บ ร รย า ย 
(Descriptive Statistics) ไ ด้ แ ก่  จ า น ว น  
ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย

 ผลจากการวิเคราะห์คุณลักษณะพ้ืนฐาน

ของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ ดัง

รายละเอยีดในตาราง 1 พบว่า การกระจายสดัส่วน

ของกลุม่ตวัอย่างเม่ือจ�าแนกตามเพศ ระดับชัน้ และ

ขนาดของโรงเรียนอยูใ่นสัดส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั โดย

ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นนักเรียน

หญิงมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย (ร้อยละ 51.2 

และ 48.8 ตามล�าดับ) ถัดมาเมื่อพิจารณาจ�าแนก

ตามระดบัชัน้ระหว่าง มธัยมศึกษาตอนต้นและตอน

ปลายพบว่า มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (49.6 และ 

50.4 ตามล�าดับ) และเมื่อพิจารณาตามขนาดของ

โรงเรียน พบว่า การกระจายสัดส่วนของขนาด

โรงเรียนแบบเล็ก กลาง ใหญ่ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียง

กันท่ีประมาณร้อยละ 33 นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการ

ตรวจสอบการกระจายของกลุม่ตวัอย่างในโรงเรียน

ทดลองและโรงเรียนควบคุม เมื่อจ�าแนกตาม

คุณลักษณะท่ีส�าคัญว่ามีความเอนเอียง (Sample 

Selection Bias) หรอืไม่ จึงได้ท�าการวิเคราะห์ความ

แตกต่างของกลุม่ตวัอย่างทัง้สองด้วยการวิเคราะห์

ไคสแควร์ ผลการทดสอบไม่พบความแตกต่างอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถิต ิหรืออธิบายได้ว่า การกระจาย

ของกลุ ่มตัวอย่างไม่มีความเอนเอียง สามารถ

ควบคมุอทิธิพลจากความแตกต่างเชงิคณุลกัษณะ

ตามกระบวนการวิจัยแบบกึ่งทดลองได้

ตาราง 1 จ�านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามคุณลักษณะพื้นฐาน และกลุ่มการเข้าร่วมกิจกรรม

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มโรงเรียน

รวม
ทดลอง ควบคุม

เพศ
ชาย 101 88 189

(51.8%) (45.8%) (48.8%)
หญิง 94 104 198

(48.2%) (54.2%) (51.2%)
Pearson chi-square = 1.376
ระดับชั้้้น
ม.ต้น 96 96 192

(49.2%) (50.0%) (49.6%)
ม.ปลาย 99 96 195

(50.8%) (50.0%) (50.4%)
Pearson chi-square = 0.068
ขนาดโรงเรียน
เล็ก 67 64 131

(34.4%) (33.3%) (33.9%)
กลาง 64 64 128

(32.8%) (33.3%) (33.1%)
ใหญ่ 64 64 128

(32.8%) (33.3%) (33.1%)
Pearson chi-square = 0.045
รวม 195 192 387

(100.0%) (100.0%) (100.0%)
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามพฤติกรรมที่ศึกษา

กลุ่มควบคุม
รอบหลัง รอบก่อน รอบหลัง

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D.
พฤติกรรมเนือยนิ่ง 355.00 30.30 333.14 34.31 362.04 31.39 344.54 28.33
พฤติกรรมหน้าจอ

(รวมทุกกิจกรรม)
214.25 122.30 187.30 117.42 221.17 127.05 201.52 114.49

ดูโทรทัศน์ 51.11 49.14 44.38 58.10 49.23 42.50 42.12 37.23
เล่นเกมบนแท็ปเล็ต/

โทรศัพท์มือถือ
42.54 49.11 37.13 51.12 43.12 46.37 43.25 45.04

เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ 30.38 69.09 25.11 52.22 39.27 69.15 30.28 51.22
Internet/Social 

Network
45.18 49.31 41.51 64.35 44.30 47.32 44.15 46.10

ดูหนังฟัง 

เพลงออนไลน์
45.43 53.45 39.57 46.16 46.05 37.58 43.33 39.56

 ข้อมูลจากตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยของการ

มีพฤติกรรมเนือยน่ิง และพฤติกรรมหน้าจอของ

กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทยีบรอบก่อนและหลังด�าเนิน

กิจกรรม เมื่อพิจารณาถึงการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ทั้งรอบก่อนและหลังด�าเนินกิจกรรมในภาพรวม  

พบว่า มกีารลดลงของระยะเวลาเฉลีย่ในพฤติกรรม 

ดังกล่าวท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งเพ่ือ 

ให้ทราบถึงความแตกต่างดังกล่าวจักได้มีการ

ทดสอบทางสถิติในส่วนถัดไป 

พฤติกรรมเนือยนิ่ง

 เมื่อพิจารณาค่าระยะเวลาเฉลี่ยของการ 

มพีฤตกิรรมเนอืยนิง่ของกลุม่ตวัอย่างพบว่า ในภาพ

รวมนักเรียนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากกว่า 5 ชั่วโมง 

จากเวลาติดเครื่องวัด 8 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบค่า

คะแนนรอบก่อน-หลงัด�าเนนิกิจกรรมพบว่า ค่าเฉล่ีย

ของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในรอบก่อนด�าเนิน

กิจกรรมจะสูงกว่ารอบหลังด�าเนินกิจกรรมทั้งใน

กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมโดยนักเรียนกลุ ่ม

ทดลองจะมเีวลาเฉลีย่ของพฤตกิรรมเนอืยนิง่น้อยกว่า

นักเรียนกลุ่มควบคุมในทุกรอบของการเก็บข้อมูล
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ตาราง 3 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยน่ิงของนักเรียนเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม จ�าแนกตามรอบการเก็บข้อมูล

กลุ่ม

ตัวอย่าง

รอบก่อน รอบหลัง

t-test

เปรียบเทียบ

ก่อน-หลัง

t-test

เปรียบเทียบ

กลุ่มทดลอง

และควบคุม

ในรอบหลัง

S.D. S.D.

กลุ่มทดลอง 355.00 30.30 333.14 34.31 -8.990*** -3.525***
กลุ่มควบคุม 362.04 31.39 344.54 28.33 -5.737***

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ *= 0.05, ** = 0.01, *** = 0.001

 เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิง

พฤตกิรรมข้างต้นจะพบว่า กลุม่ทดลองมกีารลดลง

ของพฤติกรรมเนือยนิ่ง 22.26 นาที ขณะที่กลุ่ม

ควบคุมลดลง 17.50 นาที เมื่อตรวจสอบนัยยะเชิง

ประสิทธิผลของความแตกต่างในการลดลงของ

พฤติกรรมเนือยน่ิงในรอบหลังการด�าเนินกิจกรรม

โครงการ ด้วย Independent Sample t-test  

เพ่ือเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุม่ทดลอง

และกลุ ่มควบคุม พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยของ

พฤติกรรมเนือยน่ิงในรอบหลังด�าเนินกิจกรรมของ

กลุม่ทดลองมกีารลดลงมากกว่ากลุม่ควบคมุอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (t = -3.525***)

 ขณะที่ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเนือยน่ิงของกลุ่มทดลองเปรียบเทียบ

ก่อน-หลังด�าเนินกิจกรรมด้วย Paired Samples 

t-test พบว่า นักเรยีนกลุม่ทดลองมพีฤตกิรรมเนือย

นิ่งลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  

(t = -8.990***)ขณะท่ีกลุม่ควบคมุพบนยัส�าคญัทาง

สถิติเช่นเดียวกันแต่ในระดับของความแตกต่าง 

ที่น้อยกว่ากลุ่มทดลอง (t = -5.737***)

พฤติกรรมหน้าจอ

 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระยะเวลา 

การใช้หน้าจอเพ่ือความบันเทิงอันประกอบด้วย 

การดโูทรทศัน์ การเล่นเกมบนอปุกรณ์เคล่ือนทีแ่ละ

คอมพิวเตอร์ การใช้อนิเทอร์เนต็และเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ และการดูหนังฟังเพลงออนไลน์ พบว่า  

ในภาพรวมก่อนการด�าเนินกิจกรรมนักเรียนจะมี

พฤติกรรมหน้าจอสะสมต่อวันราว 3 ชั่วโมงครึ่ง 

ทัง้ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ และเมือ่ด�าเนนิ

กิจกรรมแล้วพบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยสะสมต่อวัน 

ลดลงมาประมาณ 27.35 นาทีส�าหรับกลุ่มทดลอง 

และประมาณ 20.05 นาที



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
133

ตาราง 4 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมหน้าจอของนักเรียนเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม จ�าแนกตามรอบการเก็บข้อมูล

กลุ่มตัวอย่าง

รอบก่อน รอบหลัง

t-test

เปรียบเทียบ

ก่อน-หลัง

t-test

เปรียบเทียบ

กลุ่มทดลอง

และควบคุม

ในรอบหลัง

S.D. S.D.

กลุ่มทดลอง 214.25 122.30 187.30 117.42 -2.911** -1.240
กลุ่มควบคุม 221.17 127.05 201.52 114.49 -1.990*

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ *= 0.05, ** = 0.01, *** = 0.001

 ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า การลดลงของระยะ

เวลาสะสมของพฤติกรรมหน้าจอในกลุ่มทดลอง

จะลดลงมากกว่ากลุม่ควบคมุ อย่างไรก็ดเีมือ่ตรวจ

สอบประสิทธิผลของต้นแบบกิจกรรมที่ด�าเนินการ

เปรยีบเทยีบระยะเวลาสะสมของพฤตกิรรมหน้าจอ

รอบหลังด�าเนินกิจกรรมระหว่างกลุ่มทดลองและ

ควบคุมด้วยสถิติ Independent Sample t-test  

พบว่า การลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวใน

กลุ่มทดลองและควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน 

ในนัยยะเชิงสถิติ (t = -1.240)

 ขณะที่ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมหน้าจอของกลุ ่มทดลองเปรียบเทียบ

ก่อน-หลังด�าเนินกิจกรรมด้วย Paired Samples 

t = 2.186*

t-test พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมหน้า

จอลดลงอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.001 (t 

= -2.911***)ขณะที่กลุ่มควบคุมพบความแตกต่าง

ในทิศทางเดียวกันแต่ในระดับของความแตกต่าง

และนยัส�าคญัทีน้่อยกว่ากลุ่มทดลอง (t = -1.990***)

ถัดมาได้ท�าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า

เฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรมหน้าจอ ดัง

รูป 2 และ 3 โดยพิจารณาจ�าแนกจ�าแนกตาม

คุณลักษณะของกลุ ่มทดลองประกอบด้วยเพศ 

ระดับชั้น และขนาดของโรงเรียนทั้งนี้เพ่ือการ

ก�าหนดรูปแบบของกิจกรรมเฉพาะได้อย่างเหมาะ

สมตามกลุม่เป้าหมายได้อย่างเหมาะสมมากย่ิงข้ึน
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ภาพที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนกลุ่มทดลองรอบหลังด�าเนินกิจกรรม 

จ�าแนกตามคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
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ความแตกต่างและนยัส าคญัท่ีน้อยกว่ากลุ่ม
ทดลอง (t = -1.990***) 

ถัดมาได้ท าการวิ เคราะห์ความ
แตกตา่งของค่าเฉล่ียพฤติกรรมเนือยนิ่งและ
พฤติกรรมหน้าจอ ดัง รูป  2 และ 3 โดย
พิจารณาจ าแนกจ าแนกตามคณุลกัษณะของ

กลุ่มทดลองประกอบด้วยเพศ ระดบัชัน้ และ
ขนาดของโรงเรียนทัง้ นี เ้พ่ื อการก าหนด
รูปแบบของกิจกรรมเฉพาะได้อยา่งเหมาะสม
ตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมมาก
ยิ่งขึน้ 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 ระยะเวลาเฉล่ียการมีพฤตกิรรมเนือยนิ่งของนกัเรียนกลุม่ทดลองรอบหลงัด าเนิน
กิจกรรม จ าแนกตามคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
ผล ก า รวิ เค รา ะ ห์ ข้ อ มู ล พ บ ว่ า 

ต้นแบบกิจกรรมท่ีด าเนินการในโรงเรียนกลุ่ม
ทดลองสง่ผลตอ่ระยะเวลาการมี 

พฤติกรรมเนือยนิ่ งของนัก เรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

พบว่า เกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดกับโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ กลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มนักเรียนชาย 
ตามล าดบั 

 
 
 
 

t = -4.278*** t = -1.228*** F = 46.499*** 

*** นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.001 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ต้นแบบ

กิจกรรมที่ด�าเนินการในโรงเรียนกลุ่มทดลอง

ส่งผลต่อระยะเวลาการมี

 พฤตกิรรมเนอืยนิง่ของนกัเรียนแตกต่างกัน

อย ่างมี นัยส�าคัญทางสถิติ  โดยพบว ่า  เ กิด

ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดกับโรงเรียนขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และ

กลุ่มนักเรียนชาย ตามล�าดับ
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ภาพที่ 3 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมหน้าจอของนักเรียนกลุ่มทดลองรอบหลังด�าเนินกิจกรรม จ�าแนก

ตามคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
ปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 

161 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 3 ระยะเวลาเฉล่ียการมีพฤตกิรรมหน้าจอของนกัเรียนกลุม่ทดลองรอบหลงัด าเนินกิจกรรม 

จ าแนกตามคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

เช่นเดียวกันเม่ือวิเคราะห์ผลของ 
ต้นแบบกิจกรรมท่ีด าเนินการในโรงเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีมีต่อระยะเวลาการมีพฤติกรรม
หน้าจอของนกัเรียน พบวา่ สง่ผลแตกตา่งกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในบางกลุ่ม โดย
พบว่า เกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดในการลด
พฤติกรรมหน้าจอกับนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กและกลุม่นกัเรียนหญิง ตามล าดบั 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้นอาจสรุปได้
ว่า ประสิทธิผลของต้นแบบเชิงกระบวนการ
ในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรม
หน้าจอในกลุ่มนักเรียนในครัง้นี  ้สามารถ
กระตุ้นให้นกัเรียนปรับลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ในระหว่างวนัของตนได้อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติทัง้การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง
และควบคมุ และการเปรียบเทียบระยะเวลา
เฉล่ียรอบก่อน-หลังด าเนินท่ียืนยันให้ทราบ
อย่างชัดเจนว่า ต้นแบบกิจกรรมก่อให้เกิด
การลดลงของระยะเวลาเฉ ล่ียในการมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งในกลุ่มนักเรียนทดลอง
มากกว่ากลุ่มควบคมุอยา่งชดัเจน ขณะท่ีเม่ือ
พิจารณาถึงพฤติกรรมหน้าจอแม้จะพบว่า
ต้นแบบกิจกรรมสามารถช่วยลดระยะเวลา
สะสมของพฤติกรรมหน้าจอลงได้ แต่ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระหว่างกลุ่มทดลองและควบคุม ทัง้นีพ้บว่า
กลุ่มทดลองมีระยะเวลาของพฤติกรรม
หน้าจอลดลงมากกวา่กลุม่ควบคมุ 

t = 2.186* t = 1.806 F = 12.583*** 

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั *=0.05, *** = 0.001 

 เช่นเดียวกันเมื่อวิเคราะห์ผลของ ต้นแบบ

กิจกรรมท่ีด�าเนนิการในโรงเรยีนกลุม่ทดลองท่ีมต่ีอ

ระยะเวลาการมีพฤติกรรมหน้าจอของนักเรียน  

พบว่า ส่งผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ในบางกลุ่ม โดยพบว่า เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด 

ในการลดพฤติกรรมหน้าจอกับนักเรียนในโรงเรียน

ขนาดเล็กและกลุ่มนักเรียนหญิง ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผล

 จากผลการวิจัยข้างต้นอาจสรุปได้ว ่า 

ประสิทธิผลของต้นแบบเชิงกระบวนการในการลด

พฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรมหน้าจอในกลุ่ม

นกัเรยีนในครัง้น้ี สามารถกระตุ้นให้นกัเรยีนปรบัลด

พฤติกรรมเนือยนิ่งในระหว่างวันของตนได้อย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติท้ังการเปรียบเทียบระหว่าง

กลุม่ทดลองและควบคุม และการเปรยีบเทียบระยะ

เวลาเฉลี่ยรอบก่อน-หลังด�าเนินที่ยืนยันให้ทราบ

อย่างชัดเจนว่า ต้นแบบกิจกรรมก่อให้เกิดการลด

ลงของระยะเวลาเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมเนือยน่ิง

ในกลุ่มนักเรียนทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง

ชดัเจน ขณะท่ีเมือ่พิจารณาถึงพฤตกิรรมหน้าจอแม้

จะพบว่าต้นแบบกิจกรรมสามารถช่วยลดระยะเวลา

สะสมของพฤติกรรมหน้าจอลงได้ แต่ไม่พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม

ทดลองและควบคุม ทั้งนี้พบว่ากลุ่มทดลองมีระยะ

เวลาของพฤตกิรรมหน้าจอลดลงมากกว่ากลุม่ควบคมุ

 ท้ายท่ีสุดเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลของ

ต้นแบบกิจกรรมที่มีต่อนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า 

ในแง่ของการลดพฤติกรรมเนือยน่ิงจะได้ผลดีที่สุด

กับกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่ม

นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น และกลุม่นักเรียนชาย 

ขณะทีใ่นแง่ของการลดพฤตกิรรมหน้าจอ จะส่งผล
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ดีท่ีสุดต่อกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก และ

กลุ ่มนักเรียนหญิงผลการศึกษาในส่วนน้ีเป็นที ่

น่าสนใจว่า ต้นแบบของกิจกรรมมปีฏิกรยิาทีต่่างกัน

ต่อพฤติกรรมเนือยน่ิงและพฤติกรรมหน้าจอ 

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ด้านขนาดโรงเรียนและเพศ

ของนักเรียน

 ในแง ่ประสิทธิผลเชิงปริมาณ พบว่า 

ต้นแบบกิจกรรมช่วยลดเวลาของพฤติกรรมเนอืยนิง่

ได้ 22 นาทีต่อวัน และลดพฤติกรรมหน้าจอได้มาก

ถึง 27 นาทีต่อวันซึ่งหากเปรียบเทียบกับแนวโน้ม

ของประเทศจะพบว่าเป็นไปในทิศทางผกผนั นัน่คอื  

ในภาพรวมระยะเวลาเฉลี่ยมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อ

เน่ืองท้ังพฤตกิรรมเนอืยน่ิงและหน้าจอ จงึอาจกล่าว

ได้ว่า ต้นแบบกิจกรรมสามารถก่อให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงในเชงิบวก ท้ังการสร้างความตระหนกั

รู้ทางสุขภาพ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมผ่านกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

กลุ่มนักเรียนทดลองได้อย่างมีประสิทธิผล

 จากผลการศึกษาท่ีน�าเสนอมาสามารถ

สรปุได้ว่า ต้นแบบเชงิกระบวนการของโครงการวิจยั 

ทีเ่น้นการสร้างความตระหนกัรูท้างสขุภาพ (Health 

Conscious) การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามี

ส่วนร่วม(Participation) ในการออกแบบกิจกรรม

ตามความสนใจตลอดจนกระบวนการสร้างการรับ

รู ้เก่ียวกับผลเสียของพฤติกรรมเนือยนิ่งที่มีต่อ

พัฒนาการของเด็กและวัยรุ ่นให้ผู ้บริหารและ

คณาจารย์ของสถานศกึษาเกิดความตระหนัก และ

ผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายในระดับโรงเรียน 

ส่ิงเหล่านีเ้ป็นกระบวนการทีส่ามารถใช้เพ่ือการปรบั

ลดพฤตกิรรมเนือยน่ิงและพฤติกรรมหน้าจอในกลุม่

เด็กวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ

 เพ่ือเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก

การมีพฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรมหน้าจอ 

ที่มากเกินความจ�าเป็นในกลุ ่มเด็กวัยรุ ่นไทย  

จึงเสนอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กระทรวง

ศึกษาธิการ หรือส�านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พิจารณาน�าต้นแบบเชิงกระบวนการที่ค้นพบจาก

การวิจัยนี้สู่การขยายผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ควบคู ่กันกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้ตรงตามเป้าหมาย

ของประเทศ 

ข้อจ�ากัดส�าหรับการวิจัย

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วม

การวิจัยครั้ ง น้ี  สามารถควบคุมป ัจจัยด ้าน

คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ 

เพศ ระดับชั้นและขนาดของโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัย

ภายนอกได้ ทว่าปัจจัยภายในอันได้แก่ พฤติกรรม

ด้านการใช้เวลาส�าหรับพฤติกรรมเนือยน่ิง และ

พฤติกรรมหน้าจอเป็นสิ่งที่ท�าการควบคุมได ้

ยากล�าบากในแง่รายละเอียดของข้อมูลที่เป็น 

ระยะเวลา เนื่องจากไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือ

รวบรวมข้อมูลActivity Trackerก่อนได้รับความ 

ยินยอมเข้าร่วมโครงการได้ การคัดกรองเบื้องต้นที่

ด�าเนินการคือ การสอบถามข้อมูลเป็นระดับมาก/

ปานกลาง/น้อยด้วยเหตุนี้จึงอาจท�าให้ค่าเฉลี่ย

ระยะเวลาของพฤติกรรมเนือยน่ิงและพฤติกรรม

หน้าจอในรอบก่อนด�าเนินกิจกรรมของกลุม่ทดลอง

และกลุ ่มควบคุมจึงมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง

เพราะได้รบัอทิธิพลจากกลุม่ตวัอย่างทีม่รีะยะเวลา

ในการท�ากิจกรรมที่สูงและต�่ากว่าค่าเฉลี่ย
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 ข้อสังเกตหนึ่งจากผลการวิจัยคือ การท่ี

กลุม่ควบคมุมกีารลดลงของระยะเวลาสะสมของทัง้

พฤตกิรรมเนือยนิง่และพฤติกรรมหน้าจอเช่นกัน ใน

ส่วนนีค้าดว่าเป็นผลจากการทีก่ลุม่นกัเรยีนตัวอย่าง

ได้รับการติดเครื่องวัดการออกก�าลังกายเช ่น

เดียวกัน จงึเกิดแรงจงูใจหรอืแรงกระตุ้นในการปรบั

เปล่ียนพฤติกรรมเชิงบวกเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง 

แต่หากพิจารณาจากค่าสถิตจิะเหน็ได้ว่าความแตก

ต่างเชงิสถิติของการลดลงของพฤตกิรรมท้ังสองจะ

น้อยกว่ากลุ่มทดลองอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งความแตก

ต่างดังกล่าวเป็นผลจากการกระบวนการต้นแบบ

ของโครงการที่ได้ด�าเนินการไป
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของลักษณะพ้ืนฐาน นโยบายการป้องกันปัญหา

อุทกภัย บทบาทพหุภาคี และการบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย ที่มีผลต่อความส�าเร็จในการ

ป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวัดนนทบรุ ีใช้วิธีการวิจยัผสมผสาน(Mixed Methods 

Research)เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลนครปากเกร็ดขณะที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 จ�านวน 400 ราย ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิง

คุณภาพ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน จ�านวน 20 ราย เพื่อได้ข้อค้นพบสามารถ

น�าไปปฎิติได้จริง วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์

เน้ือหาผลการวิจยัพบว่า นโยบายการป้องกันปัญหาอทุกภยัมอีทิธิพลผลต่อความส�าเร็จในการป้องกันปัญหา

อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารจัดการเพ่ือรองรับ

เหตกุารณ์อทุกภัย และบทบาทพหภุาค ีตามล�าดบัผลการวิจยัเชงิคณุภาพ พบว่า ปัจจยัท่ีส�าคญัทีท่�าให้เกิด

ปัจจยัความส�าเรจ็ คอื ความร่วมมอื ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมผีูบ้ริหารท่ีด ีมคีวามใส่ใจเข้าใจ

ปัญหา ลงมอืปฏิบตั ิห่วงใย และมคีวามเสยีสละ มภีาวะผูน้�า การแผนงานและปฏิบตัติามแผนทีว่างไว้ และ

สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ ประชาชนมีความสามัคคีร่วมใจ เสียสละ เอื้อเฟื้ออาทร ท�าให้งานบรรลุผลประสบผล

ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ค�าส�าคัญ: ความส�าเรจ็ในการป้องกันปัญหาอทุกภัย, นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครปากเกรด็
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ABSTRACT

 This study was designed to investigate the flooding prevention policy, the multi-sectors’ 

roles and the administrative practices influencing the success of the flooding prevention in Pakkret 

Municipaliy, Nontaburi Province. The study was mixed in nature. As for The quantitative research, 

The needed data were gathered from 400 flood victims when the flooding took place in 2011.The 

collected data were analyzed by means of structural equation modelling,and the content analysis 

was employed for the qualitative research.

  As a result of the quantitative data analysis, the researcher found that the factors favorable 

to the flooding prevention success in descending order of degree were the following: the flooding 

prevention policy of Nontaburi Province, the effective administrative practices in coping with the 

flooding, and the vital roles played by the multi-sector. Based on the qualitative data analysis, the 

researcher has discovered that the following factors were conducive to the success of the flood 

prevention: collaboration of all sectors or persons concerned particularly the effective administrators 

who clearly understood the problems, made dedicated efforts, had effective leadership practices, 

and performed their duties according to the preplanned programs. Above all, the people in the 

locality were strongly united in their dedication and mutual help to the degree that the set targets 

were met to perfection.

Keywords: success of the flooding prevention, flooding prevention policy Pakkret Municipality
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บทน�า

 วิกฤตการณ์อุทกภัย หรือน�้าท ่วมใน

ประเทศไทย เป็นภัยพิบตัทิีก่่อให้เกิดความเสยีหาย

และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในปี พ.ศ. 2554 หลายพ้ืนท่ีของ

ประเทศไทยต้องประสบปัญหาน�า้ท่วมหนักท่ีสดุอกี

ครั้ง ปริมาณน�้าได้ท�าให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ

ครอบครัวประชาชน รวมถึงผู ้หญิงและเด็กท่ัว

ประเทศ มีจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบจ�านวน 65 

จังหวัดจาก 76 จังหวัดของประเทศไทย ราษฎรได้

รบัความเดอืดร้อนกว่า 13 ล้านคน (ศูนย์อ�านวยการ

บรรเทาสาธารณภัย ส่วนปฏิบัติการ กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 

2554) โดยร้อยละ 0.19 ประสบภาวะเครียด ซึม

เศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ ยังมีผู้

เสยีชวิีต 562 ราย บ้านเรอืนได้รบัความเสยีหายกว่า 

93,000 หลัง และพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับความ

เสยีหายเป็นจ�านวน 11.20 ล้านไร่ (ศนูย์ปฏิบตักิาร

ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

 อย ่างไรก็ตาม จากวิกฤตการณ์มหา

อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 น้ี พบว่าเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ที่ประสบความ

ส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

โดยสามารถรักษาพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไว้ได้ เนื่องจาก

นายกเทศมนตรนีครปากเกรด็และคณะผูบ้รหิารได้

ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้า และวาง

แนวทางการแก้ปัญหาน�้าท่วมปากเกร็ดหลังวิกฤต

ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เทศบาลได้เริ่มด�าเนิน

ป้องกันริมน�้าเจ้าพระยา โดยประสานกรมโยธาธิ

การและผงัเมอืงในการป้องน�า้เหนอื จดัท�าโครงการ

ป้องกันน�้าท่วมและระบายน�้าฝั่งตะวันออก แม่น�้า

เจ้าพระยา พ้ืนท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยการ

ก่อสร้างแนวคันก้ันน�้าริมแม่น�้าเจ้าพระยาตั้งแต่

คลองบ้านใหม่ จนถึงท่าน�า้ปากเกรด็ โครงการแล้ว

เสร็จประมาณปี พ.ศ. 2545 ซึ่งโครงการน้ีถือเป็น

แนวส�าคัญในการแบ่งเบาภาระน�้าท่วมในพ้ืนที่ริม

น�้าปากเกร็ดและช่วยกระชับพ้ืนที่น�้าท ่วมใน

ปากเกร็ดได้ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล

นครปากเกร็ด, 2552) รวมทั้งเทศบาลได้วางแนว

คันก้ันน�้าและปรับปรุงระบบระบายน�้าในพ้ืนท่ีให้

เหมาะสมในกรณีฉกุเฉนิ ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 

2553-2555 และเป็นแผนต่อเนือ่งถึงปัจจบุนั ได้แก่ 

ยุทธศาสตร ์ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม แนวทางพัฒนาระบบป้องกันน�้าท่วม 

ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเข่ือน 

โครงการปรบัปรงุระบบระบายน�า้ โครงการปรบัปรงุ

สถานสีบูน�า้ โครงการก่อสร้าง ปรบัปรงุท่อลอดและ

ท่อข้าม โครงการลอกท่อระบายน�า้ โครงการขุดลอก

คคูลองสาธารณะ นอกจากนี ้ยังให้ความส�าคญัต่อ

การบรรเทาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสวัสดิการ

สงัคม โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยใน

เขตเทศบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนอันเกิดจากสาธารณะภัย และการฟื้นฟู

สภาพพื้นที่และสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย ทั้งยัง

มีการออกระเบียบเทศบาลปากเกร็ดว่าด้วยการ

ด�าเนินงานชุมชน พ.ศ. 2553 ให้ชุมชนมีการผนึก

ก�าลังรวมตวักันเพ่ือช่วยกันพัฒนา และแก้ไขปัญหา

ของชุมชนเอง ตลอดจนเป็นการสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในชุมชน ชุมชนต่อชุมชน เทศบาล องค์กร

ของรฐัและองค์กรภาคเอกชน อย่างมปีระสทิธิภาพ

และเป็นแนวทางเดียวกัน

 ความส�าเรจ็ของในการป้องกันและจดัการ

ปัญหาอุทกภัย นอกจากเทศบาลนครปากเกร็ด 
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จังหวัดนนทบุรี ท่ีให้ความส�าคัญโดยการบัญญัติ

แนวทางการปฏิบัติงานในแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาแล้ว ยังให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากร

ในการบรหิารจัดการน�า้ ได้แก่ สถานีสบูน�า้ จ�านวน 

17 แห่ง บ่อสูบน�้า 23 บ่อ และการใช้ภูมิปัญญาใน

การก้ันน�า้ เพ่ือชะลอและจ�ากัดทศิทางการไหลของ

น�้า (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนคร

ปากเกร็ด,2552) นอกจากนี้ยังเน้นการสื่อสารและ

ช่องทางการสือ่สารท่ีให้ประชาชนได้รบัข้อมลูทีค่รบ

ถ้วนอย่างต่อเน่ือง การเตรียมความพร้อมของทุก

ภาคส่วน การใช้ทุนทางสังคม และความร่วมมือ

จากภาคประชาสังคม ได้แก่ หน่วยงานราชการใน

พื้นที่ โรงเรียน วัด เข้ามาหนุนเสริมการด�าเนินงาน

ให้บรรลสุมัฤทธิผลมากขึน้ เพราะการใช้ความรูท้าง

สังคมศาสตร์ในการบริหารจัดการน�้าไม่เพียงพอ 

จ�าเป็นต้องอิงภูมิปัญญา ความเป็นวิทยาศาสตร์ 

หลักศีลธรรม ตลอดจนการสร้างการผนึกก�าลัง ที่

ค�านึงถึงวัฒนธรรมชุมชน และเครือข่ายความร่วม

มือในชุมชน ที่เรียกว่า “บ ว ร ร” กล่าวคือ บ้าน วัด 

โรงเรียน รัฐ ซึ่งแกนน�าทั้ง 4 ส่วน หากพิจารณาใน

เชิงมานุษยวิทยาถือว่า เป็นตัวแทนของทรัพยากร

อ�านาจ (power resource) ของชุมชน ที่มีบทบาท

ในการชักจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้คนในชุมชน เกิด

การเปลี่ยนแปลงความรู ้ความเข้าใจ ความเชื่อ 

ทัศนคติ รวมไปถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ให้เป็นไปตามทีก่ลุม่แกนน�าในการรณรงค์ต้องการ 

(บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2552) และยังมีปัจจัย

ส�าคัญที่อยู ่นอกเหนือจากบริหารจัดการ คือ 

จติส�านึกของประชาชนบางส่วนทีย่อมเสยีสละเพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ด้วย 

ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านีส่้งผลให้เทศบาลนครปากเกรด็ 

จังหวัดนนทบุรี  สามารถพ ้นผ ่านวิกฤตจาก

เหตกุารณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ได้ส�าเรจ็ ดัง

นัน้ การจดัระบบการสร้างมาตรการป้องกันน�า้ท่วม 

เป็นเรือ่งท่ีสงัคมไทยควรจะตระหนกัมากย่ิงขึน้ เพ่ือ

หาแนวทางเฝ้าระวัง ลดผลกระทบของน�้าท่วมที่

อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึง่เทศบาลนครปากเกร็ด เป็น

หน่วยงานรัฐองค์กรหนึ่งท่ีประสบความส�าเร็จใน

การป้องกันน�้าท่วม และเหมาะจะเป็นแบบอย่าง

ขององค์กรการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก

แนวคิดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของผู้

บรหิารระดบัสงู ซึง่มบีทบาทต่อองค์กรในฐานะเป็น

ผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของประชา

สังคม และมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี

และจังหวัดใกล้เคียง จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัย

ความส�าเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัย เทศบาล

นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษา ลักษณะ

พื้นฐาน นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย ตลอด

จนศึกษาบทบาทของพหุภาคี ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ความต่อเนื่องในการจัดการปัญหาการจัดสิ่งที่มี

ความง่ายไปสูส่ิง่ทีม่คีวามยาก การแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต นอกจากนี้ ยัง

ได้ศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือรองรับเหตุการณ์

อุทกภัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การวิจยัครัง้น้ี ผูวิ้จยัได้ก�าหนดวัตถุประสงค์

ของการศกึษาไว้ คอื เพ่ือศกึษาอทิธิพลของลกัษณะ

พ้ืนฐาน นโยบายการป้องกันปัญหาอทุกภยั บทบาท

พหภุาค ีและการบรหิารจดัการเพ่ือรองรบัเหตกุารณ์

อุทกภัย ท่ีมีอิต่อความส�าเร็จในการป้องกันปัญหา

อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

 ทฤษฏีการป้องกันปัญหาน�้าท่วมอันเนื่อง

มาจากพระราชด�ารติามแนวทางการบรหิารจดัการ

ด้านน�้าท่วมล้นวิธีการต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน

พระราชด�าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาน�้าท่วมคือ (มูลนิธิ 

ชัยพัฒนา,2558) 1) การก่อสร้างคันก้ันน�้าเพ่ือ

ป้องกันน�า้ท่วม 2) การก่อสร้างทางผนัน�า้เพ่ือผนัน�า้

ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีล้นตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป  

3) การปรบัปรงุและตกแต่งสภาพล�าน�า้เพ่ือให้น�า้ท่ี

ท่วมทะลกัสามารถไหลไปตามล�าน�า้ได้สะดวกหรอื

ช่วยให้กระแสน�า้ไหลเรว็ย่ิงขึน้ และ 4) การก่อสร้าง

เขื่อนเก็บกักน�้า 

 ชูโชค อายุพงศ์ (2559) กล่าวว่า น�้าท่วม

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีก

เลีย่งไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถหาวธีิลดความรนุแรง

และบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิด

ได้ โดยมาตรการป้องกันความเสียหายและบริหาร

จัดการน�้าท่วม เป็นการพยายามเรียนรู้และเข้าใจ

ในผลกระทบจากน�้าท่วมท่ีมีต ่อชุมชน สังคม 

เศรษฐกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณลุ่มน�้าและพ้ืนท่ีน�้าท่วม ถึงแนวทางการ

ป้องกันความเสียหายจากน�้าท่วมและการบริหาร

จัดการน�้าท่วมประกอบไปด้วย มาตรการที่น�าสิ่ง

ก่อสร้างมาใช้ลดขนาดความรนุแรงของน�า้ท่วม เช่น 

การปรับปรุงสภาพล�าน�้า การใช้อ่างเก็บน�้า เขื่อน

และพนังกั้นน�้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการ

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการ

ส�าหรับการป้องกันความเสียหายและการบรรเทา

ทุกข์ เช่น การวางผังเมือง การพยากรณ์และเตือน

ภัยน�้าท่วม โดยทั่วไปควรใช้มาตรการทั้งสองอย่าง

ร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัต ิ

ท่ีดีย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ RipanDebnath (2012, 

อ้างถึงใน ส�านักประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศกรมทรพัยากรน�า้, 2555, หน้า 3-4) ได้เสนอ

มาตรการการบริหารจัดการอุทกภัยแบบย่ังยืน 

(Sustainable Flood Management: SFM) 

ประกอบด้วยมาตรการหลายอย่างท่ีมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือลดความเส่ียงการเกิดอทุกภัยและลดค่าใช้จ่าย

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ท่ีจะเกิดตามมา 

มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการแบบ 

ใช้สิง่ก่อสร้าง (structural measure) และมาตรการ

แบบไม่ใช่ส่ิงก่อสร้าง (nonstructural measure) 

เช ่น การบริหารจัดการน�้าท่วมตามธรรมชาติ 

วิศวกรรมด้านโครงสร้างท่ีจ�าเป็น แผนทีจ่ดุเสีย่งน�า้

ท่วม การเตือนภัยน�้าท่วม แผนการเตรียมความ

พร้อม การศกึษา และการรบัมอืสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

การบริหาร จัดการความเ ส่ียงจะเ ก่ียวข ้อง 

กับกิจกรรม และการด�าเนินการท่ีหลากหลายใน 

4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การป้องกันช่วงก่อนเกิด

ภัยพิบัติ (prevention) 2) การเตรียมความพร้อม

ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ (preparation) 3) การตอบ

สนองหรือรับมือช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ (response) 

และ 4) การฟื้นฟูช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ (recovery)

 1. แนวคิดและทฤษฎีความส�าเร็จใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

 ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของการแก้ไข

ปัญหา คือ การระดมสรรพก�าลัง ความร่วมมือร่วม

แรงร่วมใจ มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ของพาหุภาคี  

มีระบบบริหาร ระบบปฏิบัติการ และระบบ

สนับสนุนที่ดี มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความจ�าเป็นของสถานการณ์ มีการปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพ การประสานงานที่มีโดยการมีส่วน

ร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย (นิวัฒน์ รุ ่งสาคร,

2554) ได้แก่
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  1.1 ความร่วมมือของพหุภาคี คือ  

การเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร ผู้น�าในพื้นที่ เข้ามา

มีส่วนร่วมในการด�าเนินการต้ังแต่ การร่วมคิด  

ร่วมวางแผน ร่วมด�าเนินการ ร่วมบริหารจัดการ  

ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์  

ก ่อให ้เกิดการเรียนรู ้ร ่วมกันของคนในชุมชน 

(Leaning Community) คนในชุมชนสามารถ

บรหิารจดัการตนเอง (Community Management) 

เกิดจิตส�านึก (Spirituality) และชุมชนมีความสงบ 

(Peaceful) ลดปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดข้ึน 

ในชุมชน

  1.2 การบริหารจัดการน�้าอย ่างมี

ประสิทธิภาพคือ การด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างรวมกันอย่างบูรณาการ เก่ียวกับ

ทรพัยากรน�า้และทรพัยากรอืน่ทีเ่ก่ียวข้องในเขตลุม่

น�้าเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น�้า ได้แก่ อุทกภัย 

คุณภาพน�้าเสื่อมโทรม อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งใน

ระยะสัน้ และระยะยาว ให้ปัญหาบรรเทาหรอืก�าจดั

จนหมดสิ้นไป (ปราโมทย์ ไม้กลัด,2557)

  1.3 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

ของประชาชน: มิสชา (Mishra, 1996) ได้ให้ความ

หมาย ความไว้วางใจว่าเป็นความเต็มใจของบคุคล

ที่มีความมั่นคงต่อบุคคลอื่น โดยมีความเชื่อว่า 

บคุคลนัน้เป็นบคุคลท่ีมคีวามสามารถ มคีวาม เปิดเผย

ให้ความสนใจห่วงใยและความน่าเชื่อถือ มาแชล 

(Marshall, 2000, p. 48) ได้ให้ ความหมายความ

ไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็น ผลสะท้อนให้เกิด

ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ของ บุคคลที่มีต่อ

คุณลักษณะและความสามารถของ บุคคลอ่ืน  

ขณะที่ รอบบิน (Robbins, 2000, p. 147) ได้ให้ 

ความหมายความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจ  

เป็นความคาดหวังในทางบวก ต่อบุคคลอื่นไม่ว่า 

จะเป็นค�าพูดการกระท�าหรือการตัดสินใจที่จะ  

กระท�าตามสมควรแล้วแต่โอกาส 

 2. แนวคดิและทฤษฎคุีณลกัษณะพืน้ฐาน

 คุณลักษณะพ้ืนฐานมีตัวแปรท่ีส�าคัญมี

ดังนี้

  2.1 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน คือ 

จ�านวนสมาชิกในแต่ละหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ใน

ภายในครอบครัว2.2ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน คือ 

ระยะเวลาท่ีประชากรอาศยัอยู่ร่วมกันเป็นครอบครวั 

เป็นชุมชน2.3การได้รับผลกระทบโดยตรง คือ  

การได้รบัผลทีต่ามมาจากผลงาน หรอื ผลผลติ หรอื 

ผลประโยชน์ในระดับประถม (Primary Effects) 

ของแผนหรือโครงการ ผลกระทบอาจเป็นไปได้ 

ท้ังทางบวกและทางลบ และอาจเกิดข้ึนกับกลุ่ม 

เป้าหมาย และมใิช่กลุม่เป้าหมายท้ังในปัจจบุนัและ

อนาคต (อนันต์ เกตุวงศ์,2541)

 จากทฤษฎีข้างต้นผู้วิจัยได้น�ามาประยุกต์

ใชใ้นการศกึษาคณุลกัษณะพืน้ฐานในด้านจ�านวน

สมาชิกในครอบครัว การได้รับผลกระทบโดยตรง 

และระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน 

 3. นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย 

 การป้องกันปัญหาอุทกภัยเป็นเรื่องที ่

ทั่วโลกให้ความส�าคัญ เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดย คณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอกระบวนการ

บริหารจัดการเมือ่เกิดเหตกุารณ์อทุกภยั ตัง้แต่ระยะ

ก่อนเกิดภยัพิบตั ิระหว่างเกิดภยัพิบตั ิและหลงัเกิด

ภยัพิบตั ิทัง้ในด้านการป้องกัน การเตรยีมความพร้อม 

การลดผลกระทบ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

การฟื้นฟู และการพัฒนาโดยการจัดการความรู้  

ไว้อย่างเป็นระบบ แนวทางการปฏบิตัติามหลกัการ

ทีเ่ป็นสากลและเป็นมอือาชพี คอืหลกั 2P2R ไดแก่ 

1) การป้องกัน (P1 : Prevention) 2) การเตรียม
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ความพร้อม (P2 : Preparedness) 3) การรับมือ 

(R1 : Response)4) การฟื้นฟู (R2 : Recovery) 

(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง

มหาดไทย,2557) 

  3.1 การก�าหนดนโยบาย เป็นกระบวน

การทีป่ระกอบด้วยหลกัการและเหตผุลจะแตกต่าง

กันบ้างท่ีจ�านวนข้ันตอน ซึง่มแีนวคดิของนักวชิาการ

บางคนมาเปรยีบเทียบเพ่ือพิจารณา ดังนีก้ระบวนการ

ในการก�าหนดนโยบายออกเป็น 7 ขั้นตอน 1) ขั้น

การค้นหาและรวบรวมข้อมูล2) ขั้นการรับรองและ

สนับสนุนการก�าหนดนโยบาย3) ขัน้การด�าเนินงาน

และการก�าหนดนโยบาย 4) ขัน้การก�าหนดนโยบาย

ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 5) ขั้นการน�านโยบาย

ไปประยุกต์ปฏิบัติ 6) ขั้นการประเมินผลนโยบาย 

และ 7) ขั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นการ

แสวงหาทางเลือกเพ่ือโยบาย(Lasswell& Kaplan 

1970)

 ดลูไฮ และลินด์ (Dluhy& Lind, 1967)

จ�าแนกกระบวนการในการด�าเนินนโยบายออกเป็น 

4 ข้ันตอน คือ 1) ขั้นวิจัยและวิเคราะห์นโยบาย  

2) ข้ันการพัฒนาและก�าหนดโครงสร้างนโยบาย  

3) ขั้นการเสนอใช้และการน�านโยบายไปปฏิบัติ 

และ 4) ขั้นการประมาณการและการประเมินผล

นโยบาย

  3.2 การน�านโยบายไปปฏิบัติหมายถึง

ความสามารถขององค์การในการรวบรวมทรพัยากร

ทางการบริหารในองค์การ ให้สามารถปฏิบัติงาน

เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์ขององค์การแต่ต้องมกีาร

จดัหาและเตรยีมวิธีการท้ังหลายเพ่ือให้การด�าเนินงาน

ตามนโยบายส�าเรจ็ลลุ่วงโดยต้องใช้ความพยายาม

อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ จนสามารถ

ท่ีจะด�าเนินการได้ส�าเรจ็อาจจะอยู่ในรปูของกฎหมาย

หรอืค�าสัง่โดยให้เป็นแนวทางในการด�าเนนิกิจกรรม 

(Williams, 1971) 

  3.3 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ม า ย ถึ ง 

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการ

ตดัสนิใจด�าเนนิการสิง่ใดสิง่หนึง่ (ประชมุ รอดประเสรฐิ, 

2539, หน้า 72) นอกจากนี้ ยังมีความหมาย 

เก่ียวเน่ืองกับค�าอื่นๆ อีกหลายค�า เช่น การวิจัย 

(research) การวัดผล (measurement) การตรวจสอบ

รายงานผล (appraisal) การควบคุมดูแล (monitoring) 

การประมาณการ(assessment) และการพิจารณา

ตดัสนิ (judgment)เป็นต้น ค�าดงักล่าวอาจสรุปเป็น

ความหมายหรือค�าจ�ากัดความร ่วมกันได ้ว ่า  

การประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจาก

การด�าเนินงานโดยอาศัยข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวม

ด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกตและวิธีการอื่น

แล้วท�าการวิเคราะห์เพ่ือตดัสนิว่าการด�าเนินงานนัน้

มคีณุค่าหรอืบรรลวุตัถุประสงค์ของการด�าเนนิงานนัน้

มากน้อยเพียงใด

 4. แนวคิดและทฤษฎีบทบาทพหุภาคี

ทฤษฎีบทบาทเป็นทฤษฎี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 และ 

1930 ซึ่ ง เป ็นท่ี ท่ีโดดเด ่นมาก ในวาทกรรม  

ทางสังคมวิทยา (Hindin, 2007, P.3959) โดย

อธิบายเหตุการณ์ เมื่อบุคคลกระท�าหน้าที่ตาม

กระบวนการทางสังคม และผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจาก

การกระท�า ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับบรรทัดฐาน 

ความคาดหวงั ความรบัผดิชอบ สทิธิ และจติวิทยา

ของรัฐโดยบุคคลได้ก�าหนดบทบาทให้กับตนเอง

และบุคคลอื่น บนพื้นฐานของการเรียนรู้จากสังคม

และต้องการให้บคุคลอืน่แสดงออกตามสิง่ทีต่นเอง

คาดหวัง (Merton, 1957) แต่ทั้งนี้บทบาทเป็นสิ่งที่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามระยะเวลาและบรบิท

ทางสังคม (Rodgers & White, 1993)

 พหุภาคี หมายถึง ความร่วมมือมากกว่า 

2 ฝ่าย (ราชบัณฑิตยสถาน,2546)
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 ดังนั้นบทบาทพหุภาคี หมายถึง การกระ

ท�าหน้าท่ีตามกระบวนการทางสังคมของบุคคล

มากกว่า 2 ฝ่าย 

  4.1  วาระผูน้�าคือกระบวนการทีเ่ต็มไป

ด้วยพลังในการกระตุ้น ให้ผู้อื่นผูกพันและเต็มใจ

ท�างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ท้ังน้ีเพราะ 

ภาวะผู้น�า คือหลักของความสัมพันธ์ กระบวนการ

ของการน�า และต้องท�าให้ผู ้ อ่ืนท�างาน ดังนั้น  

การเป็นผู้น�าต้องเน้นความสามารถในการสร้าง 

แรงบันดาลใจให้บุคลากรเกิดความมุ ่งมั่นและ

กระตือรือร้นด้วยตนเองในการด�าเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร กล่าวได้ว่า อ�านาจท่ีแท้จริง 

ไม่ใช่อ�านาจทีม่าจากการบงัคับแต่เป็นอ�านาจท่ีเกิด

จากความเคารพในแนวทางการบรหิารจดัการสมยั

ใหม่(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2548, หน้า 23-29)

  4.2  การสร้างเครอืข่ายภาคประชาสงัคม

เป็นการร่วมมอืระหว่างปัจเจกบคุคล/กลุม่/องค์การ

ประเภทเดียวกน หรืออาจเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง

ระหว่างกลุ่ม/องค์กรต่างประเทศ เครือข่ายมีได้

หลายระดับตั้งแต่การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อ

ปัจเจก เช่น การเชื่อมโยงระหว่างข้าราชการกับ

ข้าราชการด้วยกนั การเชือ่มโยงระหว่างปัจเจกกับกลุม่ 

เช่น การเชือ่มโยงระหว่างสถานศึกษากับผูป้กครอง 

การเชือ่มโยงระหว่างกลุม่ต่อกลุม่ เช่นการเชือ่มโยง

ระหว่างสถานศึกษากบสถานศกึษาด้วยกัน หน่วยงาน

ราชการกับหน่วยกันงานเอกชน สถานศึกษากับ

หน่วยงานธุรกิจ เป็นต้น และการเชื่อมโยงระหว่าง

เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อย 

ภายใต้เครือข่ายใหญ่ และการท�างานร่วมกันของ

กลุม่คนหรอืองค์กรทีม่กีารรวมตวักนัเป็นกลุม่ และ

มีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็นไปใน

ทิศทางเดยีวกัน การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้แลกเปลีย่น

ข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การ

วางแผนร่วมกัน ด�าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน 

ท�าให้ด้านหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ�้าซ้อน อีกด้านหนึ่ง

ท�าให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะ

เป็นการประสานพลงั (synergy) เป็นการใช้ทรพัยากร 

ใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

มโีครงสร้างความสมัพันธ์ในลกัษณะทีเ่ป็นทางการ

และไม่เป็นทางการมีโครงสร้างความสัมพันธ์ 

ในลักษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2543, หน้า 28-29)

  4.3 การเตรียมการก่อนเกิดอุทกภัย

ส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิด

อทุกภยั คอื การรับรู้ข่าวสาร ซึง่การรบัรู้ (perception 

theory) เป็นพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล เพราะการ

ตอบสนองพฤตกิรรมใด ๆ  จะขึน้อยู่กับการรบัรูจ้าก

สภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการ

แปลความหมายของสภาพตอนน้ัน ๆ ดังนั้น  

การเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าและ

ปัจจัยการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้

ประกอบด้วย ประสาทสัมผัส และปัจจัยทาง

จติวิทยา คอื ความรู้เดมิ เจตคต ิและความต้องการ 

เป็นต้น การรับรู้ประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน 

คือ การสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์ 

(มาลนิ ีมาลคีล้าย,2554, หน้า 14)การเตรยีมพร้อม

เป็นกระบวนการในขั้นก่อนเกิดภัยโดยการเตรียม

แผนเพ่ือรับมือกับอุทกภัยล่วงหน้าและเพ่ือสร้าง

ระบบเตรยีมความพร้อมและแนวทางปฏิบตัใินการ

รับมือกับภัยที่จะเกิดข้ึนมีความพร้อมรับมือกับ

ปัญหาอุทกภัยด้วยวิธีการต่างๆได้แก่การจัดตั้ง 

ศูนย์อ�านวยการฉุกเฉินการก�าจัดวัชพืชขุดลอก 

ทางระบายน�า้จดัเตรยีมบคุลากรและเครือ่งมอืการ

ประเมนิสถานการณ์การส�ารวจพ้ืนท่ีเสีย่งการสร้าง

คนัก้ันน�า้และการมอบหมายภารกิจให้หวัหน้าส่วน

แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ (ไททัศน์ มาลา และคณะ,

2588)
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  4.4 การด�าเนนิการในภาวะฉกุเฉนิการ

ด�าเนินการในช่วงขณะเกิดภัยตามแผนท่ีมีการ 

เตรยีมการไว้ล่วงหน้ารวมท้ังการให้ความช่วยเหลอื

แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

ให้มากท่ีสดุและให้การช่วยเหลอืแก่ประชาชนอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่การจัดแบ่งภาระ

งานของหน่วยงานภายในการประกาศข่าวสารและ

เตอืนภัยการตัง้ชดุเคลือ่นท่ีเรว็รกัษาความปลอดภัย

การให้ความช่วยเหลอืการจดัต้ังศูนย์พักพิงชัว่คราว 

(ไททศัน์ มาลา และคณะ,2557)เป็นการเตรยีมการ

ที่จ�าเป็นให้สามารถเผชิญและจัดการสาธารณภัย

ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพ่ือ

ให้การปฏิบตักิารในภาวะฉกุเฉนิเป็นไปอย่างมรีะบบ 

ชดัเจนไม่สบัสน และลดความสญูเสยีจากสาธารณภยั

ให้มีน้อยที่สุด (วงเดือน มั่งมี,2558)

  4.5 การฟ้ืนฟูและพัฒนาหลงัเกิดอุทกภัย

  การฟื้นฟูบูรณะ (recovery) การฟื้นฟู

บูรณะเป็นขั้นตอนที่ด�าเนินการเมื่อเหตุการณ์ภัย

พิบัติผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อให้พื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับ

ภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพท่ีดีขึ้นในขั้นตอนน้ีจะไม่มี

ใครรับข่าวสารได้ดีเท่ากับสมาชิกในชุมชน ดังน้ัน

ในการฟ้ืนฟูหลงัน�า้ลด สมาชกิในชมุชนต้องร่วมมอื

กบัองค์กรภายนอกเพ่ือให้ข้อมลู สรปุบทเรยีน ส�าหรบั

การฟื้นฟูช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของ

ชุมชน

  การพัฒนา (development) การพัฒนา

ภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครอบคลุมถึงการ

ทบทวน และศึกษาประสบการณ์การจัดการภัย

พิบตัท่ีิเกิดข้ึน แล้วท�าการปรบัปรงุระบบการด�าเนนิ

งานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลด

ความสญูเสยีให้น้อยทีส่ดุ (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.),

2554)

 5. แนวคิดและทฤษฎกีารบรหิารจัดการ

เพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย

 การจัดการ (management) หมายถึง

กระบวนการในการประสานบุคคลและทรัพยากร

อื่นๆ เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) และ

ประสิทธิผล (effectiveness) โดยการสั่งการและ

การท�างานร่วมกับบคุคลอืน่(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี, 2556, หน้า16) ซ่ึงกระบวนการ 

ในการจัดการประกอบด้วยทรัพยากรท่ีส�าคัญ  

4 ประการ (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ,ี 

2556, หน้า17-18) ดังนี้

  5.1 อัตราก�าลังเป็นคน (man) คือ 

ก�าลังหลักส�าคัญท้ังด้านปริมาณงานและคุณภาพ 

การท�างานร่วมกันย่อมต้องเดินไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งการจัดการกับคนจ�านวนมากต้องใช้

เวลาและความละเอียดอ่อน

  5.2 งบประมาณ (money) การบรหิาร

จัดการเงนิทุนได้อย่างมีประสิทธภิาพ แสดงให้เหน็

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานอย่างแท้จริง

  5.3 วัสดอุปุกรณ์ (material) เป็นปัจจยั

ที่เอ้ืออ�านวยและก่อให้เกิดความสะดวกในการ

ท�างาน และยังหมายรวมถึงวัตถุดิบส�าคัญท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิต และอุปกรณ์ที่เอื้อประโยชน์ใน

กระบวนการผลิต 

  5.4 การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตั ิหรอืนโยบายให้

เกิดผลที่ดีต่อการเผชิญกับเหตุการณ์อุทกภัย

  ผู ้วิจัยได้น�าแนวคิดทรัพยากรในการ

บริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการ

บรหิารจดัการเพ่ือรองรบัเหตุการณ์อทุกภัย ใน 4 ด้าน 

ได้แก่ อัตราก�าลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษาประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

นครปากเกร็ดขณะที่ เกิดเหตุการณ์อุทกภัยปี  

พ.ศ. 2554 จ�านวน 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล

ระหว่าง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560– กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สมมติฐานการวิจัย

 สมมตฐิานข้อท่ี 1 ความส�าเรจ็ในการป้องกัน

ปัญหาอทุกภัยเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวัดนนทบุร ี

ขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนฐาน นโยบายการป้องกัน

ปัญหาอุทกภัย บทบาทพหุภาคี และการบริหาร

จัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย

 สมมติฐานข้อท่ี 2 การบริหารจัดการ 

เพ่ือรองรับเหตุการณ์อุทกภัย ข้ึนอยู่กับนโยบาย 

การป้องกันปัญหาอุทกภัย และ บทบาทพหุภาคี

 สมมติฐานข้อท่ี 3 บทบาทพหุภาค ีข้ึนอยู่กับ

นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรเชงิปรมิาณ คอืประชากรทีอ่าศยั

อยูใ่นเขตเทศบาลนครปากเกรด็ขณะท่ีเกิดเหตกุารณ์

อุทกภัยปี พ.ศ. 2554จ�านวน 179,833 ราย (ข้อมูล

จ�านวนประชากรจากฐานข้อมูลของเทศบาลนคร

ปากเกรด็ ปีพ.ศ.2554) ซึง่ในการหาขนาดของกลุม่

ตัวอย่าง ผูว้จิยัใช้วธีิค�านวณตามสตูรของ Yamane 

(1967 อ้างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2551, หน้า 

149) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้กลุ ่ม

ตวัอย่าง 400 ราย ผูวิ้จยัจงึท�าการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย 

(simple random sampling) โดยกระจายตามสดัส่วน

ของประชากรของแต่ละต�าบลในอ�าเภอปากเกร็ด 

 ประชากรเชิงคณุภาพ คอื บคุลากรในหน่วยงาน

ในพ้ืนท่ีทัง้ภาครฐัและเอกชน ผูบ้รหิารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาสาสมคัร ประธานชมุชน 

และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 20 ราย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 

แบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา (content validity) มีค่า IOC มากกว่า 

0.5 ทกุรายการข้อค�าถาม ความเชือ่ถือได้ของมาตร

วัด พบว่า สมัประสิทธ์ิความเชือ่ถือได้ (Cronbach’s 

alpha) ของมาตรวัดตวัแปรประจักษ์ทีใ่ช้ในการวิจยั 

มีค่าระหว่าง .710 - .938กล่าวได้ว่ามาตรวัดม ี

ความน่าเชือ่ถือสงูถึงสงูมาก การเก็บรวบรวมข้อมลู

โดยการแจกแบบสอบถาม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560– 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ

วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (structural equation 

modeling, SEM) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัเชงิครุภาพ 

คอื แบบสมัภาษณ์วิเคราะห์ข้อมลูตามแนวทางการ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย

 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร

ปากเกร็ด ขณะทีเ่กิดเหตุการณ์อทุกภยัปี พ.ศ. 2554 

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.8) มากกว่าเพศชายเล็ก

น้อย กว่าครึ่งหนึ่งมีอายุมากกว่า 36 ปี มีสมาชิกใน

ครอบครัวเฉลี่ย 4.34 คน น้อยสุด 1 คน มากสุด 9 

คน อาศยัในชมุชนเฉลีย่ 10.74 ปี ส่วนใหญ่มอีาชพี

เป็นพนกังานบริษทั (ร้อยละ 37.2) รองลงมาคอื รับ

ราชการ ท�าธุรกิจส่วนตวั ตามล�าดบั และได้รับผลก

ระทบโดยตรงจากอุกภัย ปี พ.ศ. 2554 ระดับมาก

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า

 1. ความส�าเร็จในการป ้องกันป ัญหา

อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ขึ้นอยู่กับ นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย และ

การบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย 

 2. การบริหารจัดการเพ่ือรองรับเหตุการณ์

อุทกภัย ขึ้นอยู่กับ บทบาทพหุภาคีบทบาทพหุภาคี 

ขึ้นอยู่กับนโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย
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ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างความส าเร็จในการป้องกนัปัญหาอทุกภยั

ของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
 

 ผลจากการวิ เค ราะ ห์ ภ ายหลั ง
ปรับปรุงแบบจ าลอง เม่ือพิจารณาโดยรวม
แล้วพบว่า ตวัชีว้ดัการเข้าได้ดีกับข้อมูลทุก
ตวัอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และผ่านเกณฑ์ของอตัรา
เข้าได้ ดีกับ ข้อมูล  ได้แก่  Chi-square/df= 
1.998, RMSEA= 0.050, GFI= 0.937, CFI 
= 0.977, PGFI = 0.674,  AGFI= 0.912 
แ ล ะ  NFI = 0.956 ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ท่ี
นกัวิชาการท่ีพฒันาเกณฑ์เหล่านีไ้ด้ก าหนด

ไว้ทัง้สิน้ หมายความว่าข้อมูลเชิงประจักษ์
กบัแบบจ าลองเข้ากนัได้ดี (good fit) 

ผลจากการวิ เคราะห์แบจ าลอง
สมการโครงสร้าง แสดงถึงอิทธิพลของตัว
แปรแฝง ซึ่งส่งผลทางตรง และทางอ้อมต่อ
ความส าเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัย
ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ดงัได้กล่าวมาแล้ว ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงน าผลการ
วิ เคราะ ห์สมการโครงส ร้างมาเสนอค่า

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างความส�าเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของ

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 ผลจากการวิเคราะห์ภายหลงัปรบัปรงุแบบ

จ�าลอง เมือ่พิจารณาโดยรวมแล้วพบว่า ตัวชีวั้ดการ

เข้าได้ดีกับข้อมูลทุกตัวอยู ่ในเกณฑ์ท่ีดี และ 

ผ่านเกณฑ์ของอัตราเข้าได้ดีกับข้อมูล ได้แก่ Chi-

square/df= 1.998, RMSEA= 0.050, GFI= 0.937, 

CFI = 0.977, PGFI = 0.674, AGFI= 0.912 และ 

NFI = 0.956 ซึ่งเป็นไปตามที่นักวิชาการที่พัฒนา

เกณฑ์เหล่าน้ีได้ก�าหนดไว้ทั้งสิ้น หมายความว่า

ข้อมลูเชงิประจกัษ์กับแบบจ�าลองเข้ากันได้ดี (good fit)

 ผลจากการวิเคราะห์แบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรแฝง ซึ่งส่ง

ผลทางตรง และทางอ้อมต่อความส�าเร็จในการ

ป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นผู้วิจัยจึง

น�าผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างมาเสนอค่า

อิทธิพลทางตรง และทางอ้อม และผลรวมของ

ตวัแปรแฝงทกุตวั เพ่ือแสดงอทิธิพลของปัจจัยต่างๆ 

ทีม่ผีลต่อความส�าเร็จในการป้องกันปัญหาอทุกภัย

ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี  

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลรวมอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของปัจจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาที่มีต่อความส�าเร็จในการป้องกัน

ปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อิทธิพลของตัวแปร
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล

ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม

ลกัษณะพืน้ฐาน - - -

นโยบายการป้องกนัปัญหาอทุกภยั 0.284 0.418 0.702

บทบาทพหภุาคี - 0.444 0.444

การบริหารจดัการเพ่ือรองรับเหตกุารณ์อทุกภยั 0.564 - 0.564

 จากตารางที่ 1 พบว่า นโยบายการป้องกัน

ปัญหาอุทกภัยมีอิทธิพลผลต่อความส�าเร็จในการ

ป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด รองลงมาคือ การบริหาร

จัดการเพ่ือรองรับเหตุการณ์อุทกภัย และบทบาท

พหุภาคี ตามล�าดับ ส่วนลักษณะพ้ืนฐานไม่มี 

ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม แต่เมื่อ

พิจารณาเฉพาะปัจจยัทีส่่งผลทางตรงต่อความส�าเรจ็

ในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า การบริหารจัดการ

เพ่ือรองรับเหตุการณ์อุทกภัยมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ความส�าเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของ

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย 

ส่วนบทบาทพหภุาคไีม่มีอทิธิพลทางตรง แต่มอีทิธิพล

ทางอ้อมต่อความส�าเรจ็ในการป้องกันปัญหาอทุกภยั

ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 

ปัจจัยท่ีส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัจจัยความส�าเร็จ คือ 

ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ

การมีผู้บริหารที่ดี มีความใส่ใจเข้าใจปัญหา ลงมือ

ปฏิบัติ ห่วงใย และมีความเสียสละ มีภาวะผู้น�า  

การแผนงานและปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ และ 

สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ ประชาชนมีความสามัคคี

ร่วมใจ เสียสละ เอื้อเฟื้ออาทร ท�าให้งานบรรลุผล 

ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 นโยบายการป ้องกันป ัญหาอุทกภัย 

มีอิทธิพลผลต่อความส�าเร็จในการป้องกันปัญหา

อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

มากที่สุด เป็นเพราะว่าเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรีได้มีการด�าเนินนโยบายสาธารณะ

ด้านการป้องกันปัญหาอทุกภัย คอื ปากเกรด็โมเดล 

ของเทศบาลนครปากเกร็ด สืบเน่ืองมาจากหลัง

วิกฤตปี พ.ศ. 2538 และโมเดลดังกล่าวเสร็จใน  

ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นนโยบายส�าคัญ

ในการป้องกันปัญหาอุทกภัยและช่วยกระชับพ้ืนที่

น�้าท่วมในปากเกร็ดได้ โดยเทศบาลนครปากเกร็ด

มี (1) การก�าหนดนโยบาย (2) การน�านโยบายไป

ปฏิบัติ และ (3)การประเมินผลในนโยบายการ

ป้องกันปัญหาอทุกภัยอย่างต่อเน่ือง ชโูชค อายุพงศ์ 

(2559) กล่าวว่า น�า้ท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถหา
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วิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและ 

ความสูญเสียที่จะเกิดได้ โดยมาตรการป้องกัน

ความเสยีหาย เช่น การปรบัปรงุสภาพล�าน�า้ การใช้

อ่างเก็บน�า้ เขือ่นและพนังก้ันน�า้ เป็นต้น โดยนโยบาย

(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวง

มหาดไทย,  2557)เป ็นกรอบในการปฏิบัติ  

ส�าหรับการตัดสินใจข้ันต้นของผู้ใต้บังคับบัญชา  

แม็กมาเนียนและชาบาเดียร(Mazmanian & 

Sabatier.1980, pp.538- 560) ได้แก่ (1) การก�าหนด

นโยบาย ลาสส์เวลล์ (Lasswell, 1970)และดลูไฮ 

(Dluhy) และลินด์ (Lind) ระบุการก�าหนดนโยบาย

ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาและ

ก�าหนดโครงสร้างนโยบาย (2)การน�านโยบาย 

ไปปฏิบั ติอาจจะอยู ่ในรูปของกฎหมายหรือ 

ค�าสั่ง โดยให้เป็นแนวทางในการด�าเนินกิจกรรม 

(Williams, 1971) และ (3)การประเมินผล 

ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 72) กล่าวว่า 

เป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูล 

เพ่ือการตัดสินใจด�าเนินการนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการด�าเนนิงานน้ันมากน้อยเพียงใด

สอดคล้องกับงานวจิยัของผ่องพรรณ ไพพรรณรตัน์ 

(2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง “นโยบายของรัฐกับการ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า นโยบายของรัฐ

กับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคอุตสาหกรรม

ของประเทศไทยนั้นประกอบด้วย มาตรการการใช้

สิ่งก่อสร้างเช่น ปรับปรุงระบบระบายน�้า การวาง

ผังเมืองควบคุมสิ่งปลูกสร้างเพ่ือป้องกันโดยตรง 

การขยายเมอืง การปรบัปรงุล�าน�า้ระบายอ้อมตวัเมอืง 

ฝายชะลอน�า้และแหล่งเก็บกักน�า้เพ่ือบรรเทาอทุกภัย 

และมาตรการไม่ใช่ส่ิงก่อสร้างเช่น การปรบัปรงุพ้ืนท่ี

เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน�้าและควบคุมปริมาณน�้า 

การพยากรณ์และการเตือนภัย การประกันภัย

อุทกภัย การเวนคืนพ้ืนที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

บริเวณทางผ่านของน�้า การให้ความรู้และข้อมูล

สาธารณะ การอพยพออกจากพ้ืนทีเ่ส่ียง การจดัการ

ใช้ที่ดินรับน�้าก�าหนดพื้นที่เสี่ยงภัย และใช้แนวทาง

บริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ และไททัศน์ 

มาลา และคณะ (2557,หน้า 85-87) ศึกษา เรื่อง

แนวทางในการจดัการอทุกภยั กรณีศกึษาเทศบาล

นครนนทบรีุ พบว่า ปัจจยัความส�าเร็จในการจดัการ

อุทกภัยของเทศบาลนครนนทบุรี เก่ียวกับการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอทุกภัย ได้แก่ 

การจดัท�าแผน/ ประชาคมเมอืง โดยการระดมสมอง 

เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น คือขุดลอก

คูคลอง ลอกท่อระบายน�้า ก�าจัดขยะและวัชพืช 

วางแผนก่อสร้างเข่ือนและประตรูะบายน�า้เพ่ิมเตมิ 

การบูรณาการแผนกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  

ทางเทศบาลได้เตรียมจดัท�าแผนปฏบิตักิารป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอุทกภัยล่วงหน้าร่วมกับจังหวัด

นนทบุรี ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด หน่วยงานระดับอ�าเภอและดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยได้มีการก�าหนดระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ วิธีการปฏิบัติ ข้ันตอนการ

ปฏบิตั ิบคุลากรและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละ

ข้ันตอน การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย รวมทั้ง

แผนการอพยพและพ้ืนทีป่ลอดภยัรองรบัการอพยพ

ไว้ในแผนการประเมินความเสี่ยง โดยการติดตาม

สถานการณ์น�้าและเปรียบเทียบข้อมูลระดับน�้า 

ในแม่น�้าเจ้าพระยา การสร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่องอุทกภัยแก่ประชาชน โดยการถ่ายทอด

ประสบการณ์จากวิทยากรในการเรียนรู้การอยู่กับ

น�้าของประชาชนแถบลุ่มน�้าเจ้าพระยา และการ

สร้างแนวป้องกันน�า้ให้ครอบคลมุทกุพ้ืนท่ีเช่นเดยีว

กับนฤกมล จนัทร์จริาวุฒกุิล (2554) ได้สรุปประเดน็

เก่ียวกับการบรหิารจดัการอกุทกภัยของประเทศไทย
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ว่า ประเทศไทยในอดีตมกีารจดัการกับภัยธรรมชาติ

ในลกัษณะตัง้รบั ปัจจบุนัประเทศไทยจะมคีวามต่ืน

ตัวมากขึ้น แต่การด�าเนินการในเชิงรุก ท่ีเน้นการ

ป้องกันและลดผลกระทบนั้นก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งใน

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจโดยตรงคือ  

กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

และมีกรมทรัพยากรน�้า เป็นเลขานุการกรมของ

คณะกรรมการในการบริหารจัดการน�้า

 ส ่ ว น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พ่ื อ ร อ ง รั บ

เหตุการณ์อุทกภัยมีอิทธิพลผลต่อความส�าเร็จใน

การป้องกันปัญหาอทุกภัยของเทศบาลนครปากเกรด็ 

จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด เป็นเพราะว่า เทศบาลได้

เริ่มหลังปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมาได้ด�าเนินป้องกัน 

ริมน�้าเจ้าพระยา โดยประสานกรมโยธาธิการ 

และผังเมืองในการป้องน�้าเป็นปากเกร็ดโมเดล 

วสิยัทศัน์นครปากเกรด็โมเดลน�า้ต้องมทีางไป หลกั

ต้องไม่ขวางทางน�้าสร้างชุมชนให้รู ้และเข้าใจ 

บริหารงานท้องถ่ินให้พร้อมรับมือน�้าสอดคล้องกับ 

นั่นเอง สอดคล้องกับทฤษฏีการป้องกันปัญหาน�้า

ท่วมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริตามแนวทางการ

บริหารจัดการด้านน�้าท่วมล้นวิธีการต่างๆ ที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานพระราชด�าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาน�้าท่วม 

(มลูนธิิชยัพัฒนา, 2558)คือ (1)การก่อสร้างคันก้ันน�า้

เพ่ือป้องกันน�้าท่วมซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้ง

โบราณ (2)การก่อสร้างทางผันน�้าเพ่ือผันน�้าที่ล้น

ตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป (3)การปรับปรุงและตกแต่ง

สภาพล�าน�้าเพ่ือให้น�้าสามารถไหลเร็วย่ิงข้ึน และ 

(4)การก่อสร้างเขือ่นเก็บกักน�า้ ซึง่ Debnath (2012, 

อ้างถึงใน ส�านักประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศกรมทรพัยากรน�า้, 2555, หน้า 3-4) ได้เสนอ

มาตรการการบริหารจัดการอุทกภัยแบบย่ังยืน 

(Sustainable Flood Management: SFM) 

ประกอบด้วยมาตรการหลายอย่างท่ีมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือลดความเส่ียงการเกิดอทุกภัยและลดค่าใช้จ่าย

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ที่จะเกิด 

ตามมา มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการ

แบบใช้สิ่งก่อสร้าง (structural measure) และ

มาตรการแบบไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง (nonstructural 

measure) เช่น การบริหารจัดการน�้าท่วมตาม

ธรรมชาติ วิศวกรรมด้านโครงสร้างที่จ�าเป็น แผนที่

จุดเส่ียงน�้าท่วม การเตือนภัยน�้าท่วม แผนการ

เตรียมความพร้อม การศึกษา และการรับมือ

สถานการณ์ฉุกเฉิน การบริหาร จัดการความเสี่ยง

จะเก่ียวข้องกับกิจกรรม และการด�าเนินการท่ี 

หลากหลายใน 4 กิจกรรมหลกั ได้แก่ 1) การป้องกัน

ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ (prevention) 2) การเตรียม

ความพร้อมช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ (preparation) 

3) การตอบสนองหรือรับมือช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ 

(response) และ 4) การฟื้นฟูช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ 

(recovery)สอดคล้องกับงานวจิยัของอรรคพล ไตรจติต์ 

(2555,หน้า 236-237) ศึกษา เรื่อง การรับมือ

ป้องกันภัยพิบตันิ�า้ท่วมโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน : กรณี

ศกึษาเขตเทศบาลเมอืงท่าโขลง อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยในการรับมือน�้าท่วม

ของชุมชนที่ท�าให้หมู ่บ ้านนครชัยมงคลวิลล่า 

สามารถรับมอืน�า้ท่วม ในปี พ.ศ.2554 ได้แก่ (1) มนษุย์ 

ผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง (2) เงิน คือ ระบบการบริหาร

จดัการการเงนิภายในชมุชน และการประสานเงนิทุน

จากภายนอก(3) วัสดุอุปกรณ์ มีเคร่ืองสูบน�้า  

เป็นอุปกรณ์หลัก และ (4)การจัดการ ได้แก่  

การลอกท่อระบายน�้าชุมชน เตรียมพ้ืนที่แก้มลิง 

ในชุมชน มีการบริหารคนในชุมชนต่อการป้องกัน

น�้าท่วม มีพ้ืนที่ปลอดภัย และพ้ืนที่การรับบริจาค

และชนากานต์ อดุลยพิจิตร (2558) ศึกษาเรื่อง  

การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหาร 
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ส่วนต�าบลระแหง อ�าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อกระบวนการบรหิารจดัการอทุกภัยของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลระแหง อ�าเภอลาดหลมุแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี ในด้านการวางแผน ด้านการ

จดัการ ด้านการสัง่การ และด้านการควบคมุ อยู่ใน

ระดับมาก และระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า  

การด�าเนนิงานหรอืการก�าหนดทศิทางการด�าเนินงาน 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรทีไ่ด้วางไว้ โดยใช้

ทรพัยากรทีม่อียู่ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล

สูงสุด และการบริหารจัดการเป็นสิ่งท่ีผู ้บริหาร  

ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน จะละเลยต่อหน้าที่

ไม่ได้ การบรหิารจดัการ จงึเป็นเรือ่งของกระบวนการ

ท�างานของนกับรหิาร เพือ่ให้งานต่างๆ ส�าเรจ็ไปได้ 

ด้วยการอาศัยการท�างานร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ 

 นอกจากน้ี บทบาทพหุภาคีมีอิทธิพลผล 

ต่อความส�าเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของ

เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวัดนนทบรุ ีไม่มอีทิธิพล

ทางตรง หากแต่มีอิทธิพลทางอ้อมมากท่ีสุด  

เป็นเพราะว่าเทศบาลนครปากเกรด็เน้นการสือ่สาร

และช่องทางการสื่อสารที่ให้ประชาชนได้รับข้อมูล

ทีค่รบถ้วนอย่างต่อเน่ือง การเตรยีมความพร้อมของ

ทุกภาคส่วน การใช้ทนุทางสงัคม และความร่วมมอื

จากภาคประชาสังคม ได้แก่ หน่วยงานราชการ 

ในพ้ืนท่ี โรงเรยีน วัด เข้ามาหนนุเสรมิการด�าเนนิงาน

ให้บรรลสุมัฤทธิผลมากขึน้ เพราะการใช้ความรูท้าง

สังคมศาสตร์ในการบริหารจัดการน�้าไม่เพียงพอ 

จ�าเป็นต้องอิงภูมิปัญญา ความเป็นวิทยาศาสตร์ 

หลักศีลธรรม ตลอดจนการสร้างการผนึกก�าลัง  

ทีค่�านึงถึงวัฒนธรรมชมุชน และเครอืข่ายความร่วมมอื

ในชุมชน ที่เรียกว่า “บ ว ร ร” กล่าวคือ บ้าน วัด 

โรงเรยีน รฐั หากแต่อาจจะสือ่สารไม่ทัว่ถึงท้ังน้ี ต้อง

อาศยั 4 แกนน�าดงักล่าวร่วมกนัอยางเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการสอดคล้องกับทฤษฎบีทบาท

พหุภาคี(1)ภาวะผู้น�าโดยผูน�าเทศบาลนคร

ปากเกร็ด เป็นผู้บริหารต่อเน่ือง มีพลังในการ 

กระตุ้น ให้ผู ้อื่นผูกพันและเต็มใจท�างานเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร อ�านาจที่แท้จริง 

ไม่ใช่อ�านาจท่ีมาจากการบังคับแต่เป็นอ�านาจที่ 

เกิดจากความเคารพในแนวทางการบริหารจัดการ

สมัยใหม่(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2548, หน้า 23-29)(2)การสร้างเครอืข่าย

ภาคประชาสังคมเป็นภาพข่ายใยแมงมุม ซึ่ง

แสดงให้เหน็การถกัทอโยงใยกันของเส้นท่ีพาดผ่าน

กัน ไปมาหลายเส้น หลากทิศทาง การเช่ือมโยง

อย่างมีเป้าหมาย การเชื่อมโยงหลายๆ ระบบย่อย

ให้รวมกันข้ึนมาใหม่เป็นอีกหน่ึงระบบของหน่วย

สมาชิกทุกหน่วยที่เข้ามารวมกัน เพราะเป็นการ

ประสานพลัง (synergy) เป็นการใช้ทรัพยากร  

ใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

มโีครงสร้างความสมัพันธ์ในลกัษณะทีเ่ป็นทางการ

และไม่เป็นทางการมีโครงสร้างความสัมพันธ์ 

ในลักษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

(เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 2543, หน้า 28-29) (3)

การเตรียมการก่อนเกิดอุทกภัย คือ การรับรู ้

ข่าวสาร การรบัรูป้ระกอบด้วยกระบวนการสามด้าน 

คือ การสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ ์

(มาลินี มาลีคล้าย,2554, หน้า 14) มีการเตรียม

พร้อมเป็นกระบวนการในข้ันก่อนเกิดภัยโดยการ 

เตรียมแผนเพ่ือรับมือกับอุทกภัยล่วงหน้าและ 

เพ่ือสร้างระบบเตรียมความพร้อมและแนวทาง

ปฏบิตัใินการรบัมอืกับภัยทีจ่ะเกดิขึน้มคีวามพร้อม

รับมอืกับปัญหาอทุกภัยด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่การ

จัดต้ังศูนย์อ�านวยการฉุกเฉินการก�าจัดวัชพืช 

ขุดลอกทางระบายน�้าจัดเตรียมบุคลากรและ 

เครื่องมือการประเมินสถานการณ์การส�ารวจพ้ืนท่ี
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เสี่ยงการสร้างคันก้ันน�้าและการมอบหมายภารกิจ

ให้หวัหน้าส่วนแต่ละฝ่ายรบัผดิชอบ (ไททศัน์ มาลา 

และคณะ,2588) (4)การด�าเนินการในภาวะฉุกเฉิน

ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วรักษาความปลอดภัยการให ้

ความช่วยเหลือการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว  

(ไททศัน์ มาลา และคณะ,2557)เป็นการเตรยีมการ

ที่จ�าเป็นให้สามารถเผชิญและจัดการสาธารณภัย

ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพ่ือ

ให้การปฏบิตักิารในภาวะฉกุเฉนิเป็นไปอย่างมรีะบบ 

ชดัเจนไม่สบัสน และลดความสญูเสยีจากสาธารณภยั

ให้มีน้อยทีส่ดุ (วงเดอืน มัง่ม,ี2558)และ (5)การฟ้ืนฟู

และพัฒนาหลังเกิดอุทกภัยการฟื้นฟูบูรณะเป็น

ขัน้ตอนทีด่�าเนนิการเมือ่เหตุการณ์ภัยพิบตัผ่ิานพ้น

ไปแล้ว แล้วท�าการปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน

ต่าง ๆ  ทีม่อียู่ให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้เพ่ือลดความ

สูญเสียให้น้อยท่ีสุด (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.),

2554)สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา ปิยจันทร์ 

(2554, หน้า 21-22) ได้ศึกษาเรื่องชุมชนกับการ

จัดการอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 : กรณีศึกษาชุมชน

อยู่เจรญิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร พบว่าการ

บริหารจัดการชุมชนในช่วงการเกิดวิกฤตน�้าท่วม  

ปี พ.ศ. 2554 ชุมชนประสบผลส�าเร็จในการกอบกู้

วิฤตของชุมชนด้วยปัจจัยความเป็นชุมชนรายได้

ระดับปานกลางมีความคล่องตัวต่อการมีส่วนร่วม 

มจีติอาสาสงู มทีมีงานหรอืกลุม่แกนน�าทัง้ประธาน

ชมุชน กรรมการชมุชนท่ีมคีวามพร้อม อทุศิตน และ

มีจิตอาสาสูง มีกระบวนการกลุ่มของประชาชน  

มีภาคีอื่นๆ ใกล้เคียงชุมชนหนุนเสริม ท้ังมีความ

สามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการกอบกู้ปัญหาของ

ประชาชนในชุมชน เช่นเดียวกับ อาดิล ภักดีธรรม 

(2554, หน้า 102-105) ได้ท�าการศึกษาอิสระ เรื่อง 

ความส�าเร็จของชุมชนในการป้องกันอุทกภัย  

ปี พ.ศ.2554 กรณีศึกษาหมู่บ้านวรารักษ์ รังสิต

คลอง 3 พบว่า กระบวนการในการจดัตัง้กลุม่องค์กร

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อุทกภัย พ.ศ. 2554 นั้น 

จะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน

จดัสรรเพ่ือท�าหน้าท่ีดแูลบรหิารจดัการพ้ืนท่ีภายใน

ชมุชน รปูแบบการจดัโครงสร้างคณะท�างานมคีวาม

หลากหลายของแต่ละบคุคลและเครือข่ายของสมาชกิ

ในชุมชน มีการแบ่งฝ่ายท�าหน้าท่ีในการป้องกัน  

เชิงเทคนิค ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายประสานงานทั้ง

ภายในและภายนอกชมุชน ตลอดจนอ�านวยการใน

ด้านข้อมูลข่าวสาร และอรรคพล ไตรจิตต์ (2555, 

หน้า 199-209) ได้ท�าการศึกษา การรับมือป้องกัน

ภัยพิบัติน�้าท่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา

เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานีซึ่งได้รับบทเรียนจากระดับน�้า 

ท่ีท่วมสูง 1.5เมตร จึงเกิดการจัดการความรู้ของ

ชุมชนในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับ

เหตุการณ์น�า้ท่วม ท้ังระยะก่อนน�า้ท่วม ระยะน�า้ท่วม 

และระยะหลังน�้าท่วม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ควรพัฒนาช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ใน

ชุมชนอย่างทั่วถึงเพ่ือขยายความร่วมมือในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ “บ ว ร ร” ได้แก่ บ้าน วัด 

โรงเรียน รัฐ ถึงการพยากรณ์และเตือนภัยน�้าท่วม 

การให้ความรู้และข้อมูลสาธารณะ การป้องกันน�้า

ท่วมสิง่ปลกูสร้าง การอพยพออกจากพืน้ทีเ่สีย่งภยั 

แผนรับมอืน�า้ท่วม แผนบรรเทาทุกข์ การประกันภัย

น�้าท่วม การปรับเปลี่ยนสภาพน�้าท่วม 

 2. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ควรประสานหน่วยงานภาคจีดัหลกัสตูรการฝึกอบรม

การป้องกันอุทกภัย ให้ประชาชนในชุมชน ด้าน  
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(1)มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น ก�าแพงก้ันน�้า 

กระสอบทราย เป็นต้น และ(2)มาตรการไม่ใช ้

สิ่งก่อสร้าง เช่น การจัดการใช้สอยที่ดิน การวาง

ผังเมอืง การควบคุมสิง่ปลกูสร้างและการขยายเมอืง 

การเวนคนืทีด่นิและการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างบรเิวณ

ทางน�า้ท่วม การปรบัปรงุสภาพอ่างเก็บน�า้ การเก็บกัก

และควบคุมปริมาณน�้าในพื้นที่ เป็นต้น 

  3. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ควรมีกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังให้ประชาชนเรียนรู้

เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ ในเรื่อง ดังน้ี (1)การลด

อัตราการไหลของน�้าโดยการใช้วิธีต่างๆเพ่ือชะลอ

การไหลของน�า้ (2)การควบคุมปรมิาณการไหลโดย

กักน�้าไว้ในอ่างเก็บน�้าหรือแหล่งเก็บกักน�้าเพ่ือ

ควบคุมปริมาณน�้าไม่ให้ไหลมากเกินไปในช่วงน�้า

ท่วม (3)การจ�ากัดเส้นทางการไหลของล�าน�้าโดย

การสร้างพนังก้ันน�้าหรือคลอง (4)การปรับปรุง

สภาพล�าน�้าและสภาพการไหล เช่น การสร้างทาง

ระบายน�า้อ้อมตวัเมอืงเพ่ือลดระดับความสงูของน�า้

ในล�าน�้าสายหลักและ (5)การระบายน�้าออกจาก

ล�าน�้าที่มีสภาพวิกฤต เช่น การใช้เครื่องสูบน�้า

 4. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ต้องพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันภัยพิบัติ

เรือ่งอทุกภัย ครอบคลมุเรือ่งจดุ เสีย่งภัย จดุปลอดภัย  

เส้นทางอพยพ จดุรวมพลท่ีปลอดภัย และทรัพยากร 

ใน การจัด การภัย 

 5. เทศบาล นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ส่งเสรมิและจดัตัง้องค์กรชมุชนในมติขิองการจดัการ 

เสริมสร้าง และประสานเครือข่ายในชุมชนเพ่ือ 

แลก เรียนรู้ร่วมกัน และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ 

องค์กรปกคร องส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่น 

ทีม่ส่ีวนร่วมในการการป้องกันภัยพิบติัเร่ืองอทุกภัย 

และการพัฒนาชุมชน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยต่อไป

 1. ควรวจิยัถอดบทเรยีนการจดัการภัยพิบตัิ

น�้าท่วมปากเกร็ดโมเดล โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ

ชุมช นอื่น ๆ  เ พ่ือพัฒนาองค์ความรู้การบริหาร

จัดการวิกฤติอุทกภัย

 2. ควรวิจั ย  เร่ืองแนวทางการพัฒนาส่ือ

ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “บ ว ร ร” 

ได้แก่บ้าน วัด โรงเรียน รัฐ

 3. ควรวิจัย เรื่อง การปรับปรุงลักษณะภูมิ

ทัศน์ของล�าน�้า หรือการปรับสภาพพ้ืนผิวริมแม่น�้า

เจ้าพระยา
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ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรของ

โรงเรียน จ�านวน 196 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตั่วอย่างแบบจัดชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ 

เก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาครทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับคือปัจจัยด้าน การสนับสนุนทางสังคม สุขภาพจิต 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน (2) ผู้บรหิารโรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตอ�าเภอเมอืง

สมุทรสาคร มีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมาก (3) ทั้ง 4 ปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูงกับภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญย่ิงทางสถิติ และ (4) ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต ร่วมกันส่งผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม โดยสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น�าของผู้บริหารได้มากถึงร้อยละ 77 เฉพาะปัจจัยด้านความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเพียงปัจจัยเดียวสามารถอธิบายได้มากถึงร้อยละ 67

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล, ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ABSTRACT

 The main purposes of this research was to study the factors that affecting the leadership 

of secondary school administrators in Maung district, Samutsakorn province. . The samples in 

this study were 196 personnel who have worked in those school. The instrument for gathering the 

data was a questionnaire and data were analyzed by using descriptive statistics namely 

percentage, arithmetic mean, and standard deviation, and the inferential statistics using  

the Pearson Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression.

 The results of this research revealed that (1) All of factors that lead to study were concerning 

with the school administration indicated at high level, that were the aspect of social supported, 

mental health, achieved motivation, and administrators ‘job satisfaction respectively.  

(2) The leaderships of the secondary school administrators at Maung district, Sumutsakorn province 

was indicated at high level. (3) 4 factors were highly statistical significant positive correlation with 

the secondary school administrators’ leadership. And (4) The 3 factors : administrators s’job 

satisfaction, achieved motivation, and could be explain the secondary school administrators 

leadership at 77%, especially the job satisfaction could be 67% explained.

Keyword : Factors affecting, leadership of secondary school administrators

บทน�า 

 โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษา 

ในระดับปฏิบัติการที่ส�าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคน 

เพราะผลการจัดการศึกษาจะเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับ

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน 

เพือ่ให้การเรยีนการสอนบรรลจุดุมุง่หมายท่ีก�าหนด

ไว้ในหลักสูตร โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวการ

ส�าคัญที่จะท�าให้การศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอยู่ที่

คุณลักษณะของผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบัติงาน และ

สถานการณ์ท่ีบรหิารในปัจจบุนั โดยมอีงค์ประกอบ

หรือปัจจัยที่เก่ียวข้อง หลายประการ คือ ด้านการ

สนับสนุนทางสังคม (Magusson and Endler, 

1989: 18-20 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 

2541: 105) และ ด้านจิตลักษณะซึ่งอยู่ภายใน  

ท่ีส�าคญัๆ ประกอบด้วย 1) สตปัิญญา 2) ประสบการณ์

ทางสังคม 3) สุขภาพจิต 4) เหตุผลเชิงจริยธรรม  

5) ลักษณะมุ ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง  

6)  ความเชื่อในอ�านาจตนหรืออัตมโนทัศน ์   

7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 8) ทัศนคติคุณธรรมและ 

ค่านิยม 9) ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน  

(ดวงเดอืน พันธุมนาวิน, 2539: 3-5) โดยจติลักษณะ

เหล่านี้ จะเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมในการ

แสดงออกของการใช้อ�านาจท่ีมีอิทธิพลต่อผู ้ ท่ี

เก่ียวข้องในสถานการณ์การบริหารซึ่งก็คือภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง จะเห็นได้ว่าการ

แสดงพฤตกิรรมหรอืภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารโรงเรยีน

นบัว่ามคีวามส�าคัญอย่างยิง่ต่อการบริหารการศึกษา 

เพราะมคีวามสมัพันธ์เชงิบวกกับผลผลติของโรงเรยีน 

ความพึงพอใจในงานของบุคลากร ตลอดจน 
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ความผูกพันท่ีมีต่อองค์กร ส่งผลหรือมีอิทธิพล 

ต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างานและ

การเรยีนรู ้รวมท้ังภาวะผูน้�ายังมคีวามสมัพันธ์เชงิลบ

กับความเครยีดในองค์กรอกีด้วย การด�าเนนิการใดๆ 

ให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนมภีาวะผูน้�าสงูสดุจะสามาถน�าพา

โรงเรยีนไปสูค่วามส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ

เช่นกัน นั่นก็คือผลส�าเร็จทุกอย่างจะต้องตกไปสู ่

เด็กนักเรียน การท�าให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี 

มคีณุธรรม และมคีวามสขุในชวิีต เพ่ือเป็นก�าลงัของ

ชาติที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 ผู ้ วิจัยมีความตระหนักอย่างย่ิงว่าการ

บริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ

ของชมุชนและสงัคม จะต้องอาศัยผูน้�าของโรงเรยีน

ที่มีภาวะผู้น�าเท่าน้ัน จึงท�าให้มีความสนใจที่จะ

ศึกษาว่าตามกรอบแนวคิดท่ีได้มาจากการวเิคราะห์

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องน้ัน  

เมื่อน�ามาศึกษาในสถานการณ์ใหม่น้ี ภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นอย่างไร และการที่เป็น

เช่นนั้น มีปัจจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยทางด้าน 

จิตลักษณะ ปัจจัยใดบ้างท่ีเก่ียวข้องหรือมีอิทธิพล

กับการแสดงพฤติกรรมการใช้อ�านาจบริหารหรือ

ภาวะผูน้�า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในชานเมืองรอบกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้

มีความคาดหวังว่าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้  

จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้บริหารโรงเรียนและ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนในเขตเมืองท่ีเป็นโรงเรียน

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สามารถน�าไปใช้เป็น 

กรอบและหรือรายละเอียดต่อยอดในการส่งเสริม

สถานการณ์และจิตลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน

ให้มีภาวะผู้น�าท่ีเข้มแข็งย่ิงขึ้นอันจะส่งผลโดยตรง

ต่อการบรหิารสถานศึกษาหรอืโรงเรยีนมธัยมศึกษา

ในเขตเมอืง รวมท้ังเป็นแนวทางให้แก่โรงเรยีนอืน่ๆ 

ในบริบทเดียวกัน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลในการบรหิารจดัการตามทีมุ่ง่หวังต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกับภาวะผูน้�า

ของผู้บริหารโรงเรยีนมธัยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร 

 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัทีส่�าคญัในการพยากรณ์

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

สมมติฐานในการวิจัย

 อย่างน้อยมี 2 ปัจจัย ที่ร่วมกันอธิบายหรือ

พยากรณ์ภาวะผูน้�าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การวิจัยในคร้ังนี้ผู ้ วิจัยมุ ่งศึกษาปัจจัย 

บางปัจจัยเท่าน้ันท่ีเก่ียวข้องและคาดว่าจะส่งผล

หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวัดสมทุรสาคร โดยปัจจยัดังกล่าว ผูวิ้จัยใช้แนวคิด

ของนักจิตวิทยาสังคมคือ Magusson and Endler 

(1989,หน้า 18-20 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน,

2541,หน้า 105) และจากแนวคิดของ ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน (2539 : 3-5) ส่วนภาวะผู้น�าของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนได้ท�าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้น�า 

ที่แสดงพฤติกรรมออกมาให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยมี

ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กัน 

แสดงเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังนี้

  ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรพยากรณ์ ตวัแปร

ตามหรือตัวแปรเกณฑ์
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มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวัด
สมทุรสาคร  
สมมตฐิานในการวิจัย 

อย่ าง น้ อย มี  2 ปั จจัย  ท่ี ร่วมกัน
อธิบายหรือพยากรณ์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
สมทุรสาคร  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี ผู้้ วิจัยมุ่ งศึกษา
ปัจจยับางปัจจยัเท่านัน้ท่ีเก่ียวข้องและคาดว่า
จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือภาวะ
ผู้ น าของผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยปัจจัย
ดังกล่าว ผู้ วิจัยใช้แนวคิดของนักจิตวิทยา

สั ง ค ม คื อ  Magusson and Endler 
(1989,ห น้ า  18-20 อ้ า งถึ งใน  ดวงเดื อน 
พัน ธุมนาวิน ,2541,ห น้ า  105) และจาก
แนวคิดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539 : 
3-5) ส่วนภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนได้
ท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะของผู้ น าท่ีแสดง
พฤติกรรมออกมาให้ผู้ เก่ียวข้องรับรู้ได้ โดยมี
ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  แ ล ะ ตั ว แ ป ร ต า ม ท่ี มี
ความสมัพนัธ์กนั แสดงเป็นกรอบแนวคดิของ
การวิจยัได้ดงันี ้
 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร
ตามหรือตวัแปรเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
การด าเนินการวิจัย 
  การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพยากรณ์ 
(Prediction Research) ท่ี มุ่ ง อ ธิ บ า ย
ลกัษณะของตวัแปรพยากรณ์หลายตวักบัตวั

แ ป ร เก ณ ฑ์ เ พี ย ง  1 ตั ว แ ป ร  โ ด ย มี
วิธีด าเนินการดงันี ้คือ 
 ขัน้ตอนแรก วิเคราะห็และสงัเคราะห์
เ นื ้อ ห า ส า ร ะ  (Content analysis) เ พ่ื อ
ก าหนดกรอบตัวแปรทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัจจยัท่ีคาดวา่ส่งผลตอ่การแสดงพฤติกรรม
หรือภาวะผู้น าของผู้บริหาร ประกอบด้วย   
      1.  การสนบัสนนุทางสงัคม 
      2.  สขุภาพจิต 
      3.  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
      4.  ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 
 

ภาวะผู้น าของผู้ผู้บริหาร
โรงเรียนมธัยมศกึษาในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
 

 

 

 
การด�าเนินการวิจัย

  การวิจัย น้ี เป ็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ 

(Prediction Research) ท่ีมุ่งอธิบายลักษณะของ

ตัวแปรพยากรณ์หลายตัวกับตัวแปรเกณฑ์เพียง  

1 ตัวแปร โดยมีวิธีด�าเนินการดังนี้ คือ

 ขัน้ตอนแรก วิเคราะห็และสงัเคราะห์เนือ้หา

สาระ (Content analysis) เพ่ือก�าหนดกรอบตัวแปร

ทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยน้ี ทั้งตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตามซึ่งเป็นตัวแปรแฝงและตัวแปร 

ที่สังเกตได้ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อน�าไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2

 ขั้นตอนท่ีสอง วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย

ลักษณะของตัวแปรปัจจัยต่างๆ จากขั้นตอนแรก 

และใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือหาว่ามีปัจจัยใดบ้าง 

ทีเ่ป็นตัวแปรพยากรณ์มอิีทธิพลส่งผลต่อภาวะผูน้�า

ของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นตัวแปรเกณฑ์

  ประชากรหลกัทีใ่ช้ในการวิจยั คือ บคุลากร

ทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ในเขตอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2559 จ�านวน  

5 โรงเรียน มีจ�านวนทั้งสิ้น 386 คน ซึ่งได้จากการ

สุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้นภูมิ (Stratified Random 

Sampling) ได้บคุลากรจ�านวน 196 คน เป็นตวัแทน

ในการวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

จ�านวนมากเพียงพอและมีความน่าเชื่อถือได้  

ไม่น้อยกว่าขัน้ต�า่ตามตารางก�าหนดขนาดตวัอย่าง

ของ Krejcie and Morgan (1970) 

 เค ร่ืองมือที่ ใช ้ ในการ วิจัยค ร้ัง น้ี เป ็น

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

สอบถามข้อมลูพ้ืนฐาน หรือ Demographic variables 

จากกลุ่มตัวอย่าง และมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดบั เพ่ือสอบถามความคดิเห็น 

โดยก�าหนดเป็นคะแนนดังนี้

 5 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับมากที่สุด

 4 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับมาก

 3 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับปานกลาง

 2 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับน้อย

 1 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับน้อยที่สุด



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
161

แบบสอบถามในแต่ละตอนได้ผ่านกระบวนการ

พัฒนาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ได้ค่า IOC. 

ไม่น้อยกว่า 0.50 และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

Cronbach ในแต่ละตัวแปรแฝงดังน้ี การสนบัสนนุ

ทางสังคม เท่ากับ 0.89 สุขภาพจิต เท่ากับ 0.88  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เท่ากับ 0.93 ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 0.94 และภาวะผู้น�า

ของผู้บริหาร เท่ากับ 0.97 ซึ่งถือว่ามีความถูกต้อง

และมคีวามเชือ่มัน่ (Reliability) สงูเพียงพอส�าหรบั

น�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้

 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย

ลกัษณะของตวัแปรต่างๆ ทีศึ่กษาตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยข้อที่ 1 และ 2 ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน 

(Inferential statistics) เพ่ือประมาณค่าพารามเิตอร์

ด้วยค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนั และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันใด (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย

 1. ปัจจยับางประการทีเ่ก่ียวข้องกับผูบ้รหิาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร พบว่ามีอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตาม

ล�าดับได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 

ด้านสุขภาพจิต ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และด้าน

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

 2. ตัวบ่งชี้ในแต่ปัจจัยดังกล่าว ที่ผู้บริหาร

โรงเรียนยังด�าเนินการอยู่ในระดับปานกลางหรือ 

สงูกว่าเลก็น้อยเท่านัน้ มดัีงนี ้: ความสมัพันธ์ทีดี่กับ

ผู ้ปกครองนักเรียนหรือผู ้น�าชุมชน หรือชุมชน;  

การเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเรงิ คุยสนกุ ไม่เครยีด ท�าให้

รู้สึกสบายใจเมื่อร่วมท�างานด้วย; การใช้ปฏิภาณ

ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า; การแก้

ปัญหาด้วยวิธีการแบบใหม่ๆ ; การได้รับการยอมรับ

นับถือจากผู้บริหารโรงเรียนอื่นๆ ; การได้รับการ

ยอมรับจากผู ้ใต้บังคับบัญชา; และ การได้รับ 

ผลตอบแทนจากการปฎิบัติงานจนเป็นที่พอใจ

 3. พฤติกรรมหรือภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

โรงเรียนในมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัด

สมุทรสาคร อยู่ในระดบัมาก โดยตวับ่งชี ้3 อันดบัแรก 

ได้แก่รายการ การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย และ

มคีวามเหมาะสม ; มกีารวางแผนในการบริหารงาน

ทุกงานและมุ่งที่ผลสัมฤทธ์ิ; และการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับผู ้ร ่วมงานเพ่ือแก้ปัญหาและ 

ความก้าวหน้าในหน่วยงานเสมอ

 ส่วนรายการที่ผู ้บริหารโรงเรียนมีการ

แสดงออกมาค่อนไปทางระดับปานกลางมีจ�านวน 

4 รายการ ได้แก่ การมีความเชื่อมั่นในตนเอง  

กล้าเผชิญกับปัญหา และแก้ไขโดยสันติวิ ธี ;  

การอ�านวยความสะดวกในด้าน สื่อ วัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ประสบ 

ผลส�าเร็จ; การสร้างขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบตังิาน

แก่บคุลากรเสมอว และ การแสดงความห่วงใยและ

ให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคลากรประสบปัญหาหรือ

มีความเดือดร้อน

 5. ปัจจัยที่น�ามาศึกษาทั้ง 4 ปัจจัยมีความ

สมัพันธ์เชงิบวกในระดบัสงูอย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .01 กับภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน  

โดยเรยีงตามล�าดบั คอืปัจจยั ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, สุขภาพจิต, และ 

การสนับสนุนทางสังคม และในจ�านวนน้ีมีเพียง  

3 ป ัจจัยเท ่านั้นที่ ร ่วมกันส ่งผลมีอิทธิพลต่อ 

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยสามารถร่วมกัน

อธบิายความแปรปรวนของภาวะผู้น�าของผูบ้ริหาร
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โรงเรยีนมธัยมศกึษา ได้มากถึงร้อยละ 77 โดยเฉพาะ 

ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปัจจัยเดียว

สามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงถึงร้อยละ  

67 ; แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถอธิบายความ

แปรปรวนได้เพียงร้อยละ 6 ส่วนสขุภาพจติ สามารถ

อธิบายความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ 4

อภิปรายผล

 กล่าวได้ว่าประสทิธิภาพของโรงเรยีนขึน้อยู่

กับภาวะผู้น�าของผู้บริหาร (ณัฐพงศ์ บุณยารมย์, 

2554: 107-111) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นทั้งผู้น�าทาง 

การศกึษา จะต้องใช้ภาวะผู้น�าและใช้ความสามารถ

ในการบรหิารจดัการศึกษาในโรงเรยีน (Knezevich,

1984, : 323 อ้างถึงใน บัณฑิต แท่นพิทักษ์,

2540:55; สัมมา รธนิธย์, 2554) จากสาระดังกล่าว 

ผู้วิจัยมีข้อสังเกต ดังนี้

 1) จากข้อค้นพบที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม 

มีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมาก แต่ก็มีจ�านวนเกินกว่า

ครึ่งเล็กน้อยเท่านั้น (51.53%) รองลงมามีอยู่ 

ในระดับปานกลางและน้อย (39.25%) ในระดับ

มากที่สุดมีเพียงร้อยละ 8.67 เท่านั้น อีกทั้งยัง 

พบว่าภาวะผู ้น�ามีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียน จึงแสดง 

ให้เห็นว่าโดยรวมยังสามารถบริหารงานโรงเรียน 

ให้มปีระสทิธิผลได้อยู่ ซึง่เมือ่พิจารณาในรายละเอยีด 

จ�านวนตวับ่งชีภ้าวะผูน้�าของผูบ้รหิารทีน่�ามาศึกษา

จ�านวน 24 รายการ มหีลายรายการทียั่งอยู่ในระดับ

กลาง ๆ ได้แก่ (1) “การสร้างขวัญและก�าลังใจ 

ในการปฏบิติังานแก่บคุลากร” ( X = 3.43, S.D= 92), 

(2) “การแสดงความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือ

เมื่อบุคลากรประสบปัญหาหรือมีความเดือดร้อน” 

( X =3.47,  S.D= 91) (3) “ความเชื่อมั่นในตนเอง

กล้าเผชิญกับปัญหา และแก้ไขโดยสันติวิธี” ( X = 

3.51, S.D.= 84), และ (4) “การอ�านวยความสะดวก

ในด้าน ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

ของโรงเรยีน” ( X .52, S.D. = 85) ดงันัน้การแสดง

พฤติกรรมในการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จึงยัง

สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อีก โดยเฉพาะ

พฤติกรรมที่บ่งบอกภาวะผู้น�าในรายการดังกล่าว 

หากผูบ้ริหารโรงเรียนได้มกีารตรวจสอบด้วยตนเอง

และน�าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มี

เพ่ิมขึน้ ก็จะท�าให้ระดับภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารเพ่ิมขึน้

และส่งผลต่อประสทิธิผลในการบรหิารงานโรงเรยีน

เพ่ิมมากขึน้ตามไปด้วย สอคล้องกับ Hoy & Miskel 

(2005: 134) ท่ีกล่าวว่าหากผู้บริหารมีแรงจูงใจ 

เพื่อความส�าเร็จ มีความกระตือรือร้นที่จะรับข้อมูล

ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา ก็จะเป็นผู ้บริหาร 

ที่มีคุณภาพ การบริหารงานโดยใช้สติปัญญา  

การบริหารแบบมุ่งสัมพันธ์จึงต้องมีความตระหนัก

มากๆ โดยเฉพาะการให้ความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย

ด้วยความจริงใจและการให้บุคลากรท�างานแบบ 

มีส่วนร่วม เป็นต้น (Chapin, 1997: 317) เช่นเดียว

กับ Combs (1988: 29) ท่ีกล่าวไว้ว่าในกระบวนการ

เปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิผลน้ัน ผู้บริหารโรงเรียน

ต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อของครูเสียก่อน โดย : 

สร้างความสมัพันธ์ท่ีดกัีบคณะคร ูให้รูส้กึว่าพวกเขา

มีความส�าคัญ มีคุณค่า มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน สิ่งที่

เป็นปัญหา ค่านิยม เป้าหมาย และทางเลือกที่เป็น

ไปได้ รวมท้ังผูบ้รหิารจะต้องใส่ใจในการตรวจสอบ

และปรบัปรงุคุณลกัษณะส่วนตวั เช่น เจตคติ แรงจงูใจ 

และบุคลิกภาพ พร้อมกับการแสดงพฤติกรรมผู้น�า 

ได้แก่ การสัง่การ การสนบัสนุน การมส่ีวนร่วม และ

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Chung and Megginson, 1981: 
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282 อ้างถึงใน ชลี แต่รุ่งเรือง, 2536: 22) ซึ่งผลการ 

กระท�าดังกล่าวย่อมท�าให้เกิดความพึงพอใจ 

โดยเฉพาะกับผูม้ส่ีวนได้เสยีกับโรงเรยีน ก็นอกจาก

จะท�าให้ผูบ้รหิารเพ่ิมภาวะผูน้�า แล้วยังส่งผลท�าให้

เกดิสมัฤธ์ิผลในการบรหิารงานของโรงเรยีนในท่ีสดุ

 2) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการบรหิารงานของ

โรงเรียนให้บรรลุผลทั้ง 4 ปัจจัยน้ัน พบว่ามีการ

ด�าเนนิการอยู่ในระดบัมากทัง้สิน้ โดยเฉพาะปัจจยั

ด้านการสนับสนุนทางสังคม มีอยู่ในระดับสูงกว่า

ทกุด้าน รองลงมาคือปัจจยัด้านสขุภาพจติ และด้าน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่วนปัจจัยด้านความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานมีอยู่ในระดับมากแต่ค่อนมา 

ทางปานกลาง ดังนั้นหากเพ่ิมความเข้มข้นในการ

ด�าเนินการของปัจจัยดังกล่าวให้มากขึ้นก็ย่อมจะ

เกิดผลผลดีต่อการบริหารโรงเรียนมากย่ิงขึ้นด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้วิจัยหลายท่าน 

อาทิ Magusson and Endler (1989: 18-20) และ 

ดวงเดือน พันธุมานาวิน (2541: 105) ดังน้ัน 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร จึงควรมีการวิเคราะห์ในเชิง

ระบบตามแนวคิดของ SBM. (School Based 

Management) ย้อนกลบัไปพิจารณาว่าผลท่ีเกิดข้ึน 

(Output/ outcome) เช่นนัน้ แม้จะเป็นมมุมองตาม

การรบัรูข้องบคุลากร ก็พอจะพิจารณาได้ว่ามมีลูเหตุ

จากปัจจัย (Input) หรือกระบวนการ (Process) ใด 

รายการย่อยในปัจจยัใดทีดี่อยู่แล้ว ก็ควรด�ารงคงไว้

และเร่งท�าให้ดย่ิีงขึน้ต่อไปเพ่ือให้เป็น Best Practice 

ส่วนรายการใดที่ยังด�าเนินการได้ผลระดับกลางๆ 

หรือไม่สูงมากก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้

ความเห็นของผู้อยู่โดยรอบเป็นบวกยิ่งขึ้นไป อาทิ

  2.1 ปัจจัยด้านการสนัสนุนทางสังคม 

โดยรวมโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระดับมาก 

แสดงว่าผู ้บริหารโรงเรียนได้รับการสนับสนุน 

ในลักษณะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียน 

อาจเป็น บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของ House, Robert J. 

(1981) และ Israel, Babara A. (1985) และ Tiden 

and Weinert (1987: 78) แต่ในขณะเดียวกันก็พบ

ข้อมลูบางประเดน็ท่ีต้องตัง้เป็นข้อสังเกต เพราะมอียู่ 

1 รายการ คือ “ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง

นักเรียนหรือผู ้น�าชุมชนหรือชุมชน” ท่ีเก่ียวข้อง 

ในระดับมากแต่ค่อนมาทางปานกลาง ( X = 3.59,

..DS = 79) แสดงว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนบางแห่งยังมี

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและกับชุมชน

ไม่ค่อยดนีกั ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะส่วนใหญ่มอีายุมาก 

และเพ่ิงเข้ามาท�าหน้าท่ีบริหารไม่นาน (ประมาณ 

1-2 ปี) จึงควรที่ผู้บริหารต้องหาแนวทางว่า จะต้อง

ท�ากิจกรรมใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมความสมัพันธ์ให้มมีากขึน้ 

ซึ่งก็สามารถท�าได้ ประสิทธ์ิ เผยกลิ่น (2527)  

ได้เสนอว่าผู้บริหารโรงเรียน (1) ควรเปิดโอกาสให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนยุทธศาตร์

เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ผูเ้รียน โดยเชญิผูน้�าชมุชน เช่น 

พระภิกษุ ผู้ปกครอง นักเรียน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชกิ อบต. อบจ. เทศบาล ฯลฯ มาร่วมด�าเนนิการ 

(2) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชุมชนตระหนักว่า

กระบวนการจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของคนทุกคน 

การช่วยเหลือหรือการมีส่วนร่วมควรเกิดจากความ

ศรัทธาและเต็มใจอย่างแท้จริง (3) เปิดโอกาสให้

ชมุชนได้มส่ีวนร่วมในการเป็นผูถ่้ายทอดภูมคิวามรู”้ 

ในหลาย ๆ  รปูแบบ เช่น ภมูปัิญญาท้องถ่ิน ครชูาวบ้าน 

เครอืข่ายการเรยีนรู ้แหล่งเรยีนรู ้ศูนย์การเรยีนรูท้ัง้

ภาครัฐและธุรกิจเอกชน (4) ให้ชุมชนช่วยควบคุม

ดูแลบุตรหลานของตนเอง ซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชน 

“ใช้ทฤษฎีตาสับปะรด” มิให้กระท�าในสิ่งท่ีไม ่

พึงประสงค์ “ใช้ชมุชนเป็นฐาน หรอืครอบครวัเป็นฐาน 

สร้างเยาวชน (5) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
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ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความส�าเร็จของการ

จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

ประชุมผู้ปกครอง จัดงานประจ�าปี จัดนิทรรศการ 

และแสดงผลงานนักเรียน ท้ัง 5 ประเด็นนี้  

อย่าแยกส่วน ต้องเชือ่มโยงสมัพันธ์กับวิถีชวิีตชมุชน 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

อย่างเสมอภาค และเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

  2.2 ปัจจัยด้านสุขภาพจิตของผู้บริหาร 

มี 2 รายการ ได้แก่ “ผู้บริหารเป็นคนอารมณ์ดี  

ร่าเริงแจ่มใส ท�าให้รู ้สึกสบายใจเมื่อร่วมท�างาน

ด้วย” ( X = 3.49, ..DS = 84) และ “ผู้บริหารเป็น

ผู้ทีม่อีารมณ์ขนั ร่าเรงิ คุยสนกุ ไม่ค่อยเครยีด” ( X
= 3.59, ..DS = 77) ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า  

ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งน่าจะมี

สุขภาพจิตไม่ค่อยดีนัก จึงต้องหมั่นตรวจสอบ

ตนเองว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ หากเป็นจริงก็ควร

หาสาเหตุท่ีแท้จริงและพยายามปรับปรุงให้ดีข้ึน  

ซึ่งก็สามารถท�าได้โดย: หมั่นสร้างความภูมิใจ 

ในหน้าที่การงานของตนเอง เพื่อที่จะได้ท�างานนั้น ๆ  

อย่างมคีวามสขุ มคีวามซือ่สตัย์ต่อหน้าที ่; คดิรเิริม่

งานใหม่ๆ และหาวิธีการมาพัฒนาและปรบัปรงุงาน

อย่างสม�่าเสมอ หมั่นคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ  

ทีเ่ก่ียวกับงานทีท่�า ;ต้องสร้างมติรในท่ีท�างาน ไม่ใช้

ตัวเองเป็นศนูย์กลางเป็นท่ีตัง้ไปท้ังหมด ต้องหดัฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างบ้าง อย่าใช้ความรู้สึกตัวเอง

เป็นใหญ่ หรอืใช้ตวัเองเป็นบรรทดัฐานในการตัดสนิ

คนอื่นไปเสียหมด เพราะบางครั้งงานที่ท�ากับสิ่งท่ี 

ผู ้อื่นท�าอาจจะไม่เหมือนกัน ควรจะท�างานของ

ตนเองให้ดีท่ีสุด การมองโลกในแง่ดี เอาใจใส่คน

รอบข้างจะท�าให้ไม่รู ้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยว ; 

ปรบัปรงุสิง่แวดล้อมให้น่าอยู่ เพ่ือช่วยให้ผ่อนคลาย

หายเครียด และไม่ปล่อยให้งานคั่งค้างสะสมมาก

เกินไป ; มีน�้าใจ มีมารยาท พูดจาภาษาคน ไพเราะ

อ่อนหวาน หรือหามุขตลกมาช่วยคลายเครียดบ้าง 

เร่ืองน้ีส�าคัญเพราะน�้าใจ และการพูดจากันดีๆ  

ย่อมส่งผลถึงจิตใจคนท่ีท�างาน ให้เกิดความอ่อน

โยนเข้าหากัน และบางครั้งเรื่องตลกก็ช่วยละลาย

พฤตกิรรมคนทีม่าจากต่างทีต่่างพ้ืนฐานให้เข้าหากัน

ได้รวดเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการท�างานเป็นทีม

อย่างยิ่ง (สุกิจ ศุภเจริญกิจ, 2559)

  2.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  

ผู้บริหารโดยรวมมีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ือง

มากจากการที่ผู้บริหารโรงเรียนมีความตั้งใจจริง 

ในการปฏิบัติงาน ได้ให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับ

บัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและ 

การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม  

ซึง่สอดคล้องกับการสร้างแรงจงูใจท่ีพบว่า ผูบ้งัคบั

บัญชาจะต้องพยายามศึกษาความต้องการของ 

ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานอยู่เสมอว่าแต่ละคน

มคีวามต้องการส่ิงใด เพ่ือว่าจะสามารถสนองความ

ต้องการของเขสาเหล่าน้ันได้ถึงระดบัทีพึ่งพอใจแล้ว 

ระดับขวัญก�าลังใจที่ดีของบุคคลแต่ละกลุ่มบุคคล

ก็สูงด้วย ซึง่สอดคล้องกับ เลิศศิลป์ รัตนมุสิก

(2538:95) ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

แต่กม็ ี2 รายการท่ีผูบ้รหิารมสีงูกว่าระดบัปานกลาง

เลก็น้อย ได้แก่ (1) “เมือ่มปัีญหาเฉพาะหน้าเกิดข้ึน 

ผู้บริหารจะใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา”  

( X = 3.55, ..DS = 76) และ (2) “ผู้บริหารใช้วิธี

การแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ” ( X = 3.55, ..DS = 84) 

แสดงให้เหน็ว่า ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บางแห่งยังขาด

ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท่ีเกิดขึน้

และยังใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเก่า ทัง้นีเ้พราะผูบ้ริหาร

ส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอายุ และเพ่ิงได้รบัแต่งตัง้ให้เป็น
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ผู้บริหารโรงเรียนมาเป็นเวลาเพียง 1 – 2 ปีเท่านั้น 

ยังมีประสบการณ์ และมีความรู้น้อย จึงต้องมีการ

พัฒนาตนเองให้มากขึ้น โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

หรอืการเข้ารบัการฝึกอบรม เข้าร่วมสมัมนา เป็นต้น

  2.4 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีอยู่ใน

ระดบัมาก ทัง้น้ีเนือ่งจากการท�างานได้ประสบความ

ส�าเร็จ การกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานพัฒนาความรู้

อยู่เสมอและการได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ในลกัษณะงาน ส่งผลให้พฤตกิรรมการท�างานสงูข้ึน 

ซึ่งสอดคล้องกับมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริและคนอื่นๆ 

(2524:21) พบว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีผล

ตอบแทนความก้าวหน้า ความส�าเรจ็สงูและตรงกับ

ความรู้ความสามารถและความถนัดจะส่งผลให้

พฤติกรรมการท�างานสูง แต่ก็มีอยู่บางรายการที่มี

ในระดับปานกลาง อาทิ อาทิ “การยอมรับนับถือ

จากผูบ้รหิารโรงเรยีนอ่ืนๆ” ( X = 3.51, ..DS = 83) 

(2) “การยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน” ( X
= 3.53, ..DS = 79) และ (3) “ผลตอบแทนที่ได้รับ

จากการปฎิบัติงานจนเป็นที่พอใจ” ( X = 3.53,

..DS = 85) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

บางส่วนยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร ซึ่งก็

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจจิมา บ�าเพ็ญบุญ. 

(2559) ทีศึ่กษาเก่ียวปัจจยัทีม่ผีลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของ พนักงานกลุ ่ม Gen Y  

โดยปัจจัยนี้มีส่วนกี่ยวข้องอย่างมาก

 3. ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารโรงเรียนใน

มัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีแสดงออกมาในระดบัมากและสงูกว่ามปีระมาณ

ร้อยละ 60 และท่ีอยู่ในระดับต�่ากว่ามีประมาณ 

ร้อยละ 40 แสดงว่ายงัสามารถปรบัปรงุและพัฒนา

ได้อีก ส�าหรับรายการที่ผู้บริหารมีอยู่ในระดับมาก 

3 อันดับแรก ได้แก่ (1) “การแต่งกายสะอาด 

เรียบร้อยและมคีวามเหมาะสม” (2) “มกีารวางแผน

ในการบริหารงานทุกงาน และมุ่งที่ผลสัมฤทธ์ิ”, 

และ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน

เพือ่แก้ปัญหาและความก้าวหน้าในหน่วยงานเสมอ 

ส่วนรายการท่ีผู้บริหารโรงเรียนมีการแสดงออกมา

และสังเกตได้ในระดับที่ค่อนมาทางปานกลาง  

4 รายการ ได้แก่ (1) “ความเชื่อมั่นในตนเอง 

กล้าเผชญิกับปัญหาและแก้ไขโดยสนัติวิธี”, (2) “มกีาร

อ�านวยความสะดวกในด้าน สือ่ วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ  

ในการปฏบิตังิานของโรงเรียนให้ประสบผลส�าเร็จ”, 

(3) “มกีารสร้างขวัญและก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน

แก่บุคลากรเสมอ” และ, (4) “แสดงความห่วงใย

และให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคลากรประสบปัญหา

หรือมีความเดือดร้อน” ซึ่งรายการต่างๆ ที่ผู้บริหาร

ปฏิบัตินี้ เป็นคุณสมบัติของผู้บริหารท่ีจะต้องมีอยู่

แล้ว ส�าหรบับางรายการทียั่งแสดงออกมาในระดบั

ที่ไม่สูงมาก โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์กับ

บุคลากร เพราะการบริหารงานให้บรรลุผลต้อง

อาศยัก�าลังคน หากก�าลังคนยังมขีวัญก�าลังใจในระดบั

ม่สงูเพียงพอก็จะส่งผลต่อการปฏบิติังานได้ ผูบ้รหิาร

จึงต้องมีการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากร

ของโรงเรียนให้มากๆ โดยเฉพาะการใช้แรงจูงใจ

ภายใน (Motivation Factors) เพื่อเป็นการกระตุ้น

หรือจูงใจให้เกิดความพอใจในการท�างาน ซึ่งเร่ือง

นี้ก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีสัมฤทธิ์ผล

 4. ปัจจัยหรือตัวแปรพยากรณ์ที่น�ามา

ศกึษาพบว่ามคีวามสมัพันธ์ทางบวกในระดบัสงูกบั

ตวัแปรเกณฑ์อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 

คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยั

ของ สุนทรีภรณ์ แก้วกนก (2546:62) ท่ีท�าวิจัย 

ในบริบทใกล้เคียงกัน และจากข้อค้นพบนี้ มีเพียง 
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3 ปัจจยัเท่านัน้ทีร่่วมกันอธิบายหรอืพยากรณ์ภาวะ

ผูน้�าของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษาในเขตอ�าเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้มากถึงร้อยละ 77 ซึ่ง

ถือว่าสูงมาก โดยเฉพาะปัจจัยแรก คือความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานเพียงปัจจัยเดียวก็สามารถ

อธิบายภาวะผู้น�าของผู้บริหารได้สูงถึงร้อยละ 67 

ฮาร์เรล์ล (Harrell,1972: 260) ได้กล่าวถึงความพึง

พอใจในการปฏิบตังิานว่ามส่ีวนเก่ียวข้องกับปัจจยั

ต่างๆ และปัจจัยเหล่านั้นใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอก

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีอยู่ 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้าน

บุคคล ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านการจัดการ 

ดงัน้ันวิธีการท่ีจะท�าให้ผูบ้รหิารเหล่าน้ีพัฒนาความ

พึงพอใจให้สงูขึน้จงึควรเก่ียวข้องกับปัจจยัดังกล่าว 

กล่าวคอืในการแต่งต้ังผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตเมอืง 

ซึ่งอยู่ใกล้ความเจริญในทุกด้าน ส่วนใหญ่จะเป็น

โรงเรียนขนาดใหญ่ มีบุคลากรและนักเรียนมาก  

ผู้บริหารโรงเรียนควรอยู่ในวัยท�างาน มีความรู้และ

ประสบการณ์สูง มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ี 

มุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริหารเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ 

ทีอ่ยูโ่ดยรอบ มีความคิดใหม่ๆ และท�างานในเชงิรกุ 

ให้ผลงานออกมาในเชงิประจกัษ์ ก็จะท�าให้เกิดการ

ยอมรับจากทุกฝ่าย

 ในสถานการณ์ที่ เป็นอยู ่ หากผู ้มีส ่วน

เก่ียวข้องกับการบริหารในระดับที่เหนือกว่า และ

ต้องการสร้างแรงจงูใจเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในงาน

ก็สามารถกระท�าได้ ดังนี้ :-

 1) การให้รางวัลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน 

เงินเดือน โบนัส หรือสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน ได้แก่ 

การให้เครื่องอ�านวยความสะดวก เช่น ห้องท�างาน

ส่วนตวั ให้โอกาสไปศึกษาต่อ ไปอบรมสมัมนา และ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรต่าง ๆ 

เป็นต้น 

 2)  การมอบหมายงานท่ีท้าทายความ

สามารถ เหมาะสมกับวัย 

 3)  การบริหารจัดการแบบมีส ่วนร ่วม 

(Participative Management) 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จ�านวนประมาณ 

ร้อยละ 40 ยังมีระดับภาผู้น�าอยู่ในระดับปานกลาง

และต�า่กว่า ดงันัน้จงึควรได้มกีารส�ารวจและประเมนิ

ตนเองว่ายงัขาดในเร่ืองใด และเร่ืองใดท่ีดอียู่แล้วก็

ควรคงไว้และปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นไปเพราะ 

ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�าสูงจะส่งผลต่อการบริหาร

จัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 2. ปัจจยัต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับภาวะผูน้�าของ

ผูบ้รหิาร รายการท่ีมปีฏิสมัพันธ์ในระดบัไม่สงูมาก: 

ปัจจยัการสนบัสนนุทางสงัคม ได้แก่รายการ “ระดบั

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู ้บริหารโรงเรียนกับ 

ผูป้กครองนักเรยีนหรอืผูน้�าชมุชนหรอืชมุชน” แสดงว่า

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่ง ยังขาดอยู่  

ก็ควรได้หาทางท�าให้ดข้ึีน ซึง่ก็มวิีธีการอยู่มากมาย

หลายวธีิ เช่น การเชญิผูป้กครองนักเรยีนมาร่วมท�า

กิจกรรมกับโรงเรียน หรือ การให้การสนับสนุนและ

เข้าร่วมกิจกรรมกับงานของชมุชนทกุคร้ังท่ีมโีอกาส 

หรือ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชน 

เพราะการท�าสิ่งใดๆ ก็ตามที่ชุมชนได้รับประโยชน์ 

หรอืแม้แต่การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นกันเอง ไม่ถือตวั 

ให้การยอมรับนับถือ ขยันลงชุมชน อย่างนี้ก็พอจะ

เป็นแนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง

และชุมชนได้

  ป ัจจัยด ้านสุขภาพจิตของผู ้บริหาร  

ในรายการ “ผู ้บริหารดูเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริง
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แจ่มใส ท�าให้รู ้สึกสบายใจเมื่อร่วมท�างานด้วย” 

อย่างนี้แสดงว่ายังมีผู้บริหารโรงเรียนบางท่านท่ี

บคุลากรมคีวามรูส้กึไม่อยากอยู่ใกล้หรอืร่วมท�างานด้วย 

พิจารณาได้ว่าผู้บริหารมีคุณสมบัติทางจิตไม่ปกติ 

อาจเป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียว ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส  

ดุด่าโดยไม่มีเหตุผล ท�าอะไรตามอารมณ์ตนเอง 

อย่างน้ีคงไม่ดแีน่ในการบรหิารงาน เพราะการท�างาน

ต้องอาศัยคน หากคนมีความรู้สึกหรือเจตคติไม่ดี

ต่อผู ้บริหาร ความสุจใจ ความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติงานก็จะต�่า ผลงานท่ีออกมาก็จะต�่าตามไป

ด้วย ดังนั้นผู ้บริหารโรงเรียน หากตรวจสอบว่า

ตนเองเป็นเช่นนั้นจริง ก็ควรได้พิจารณาปรับปรุง

และแก้ไข

  ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่ในรายการ “เมื่อ

มีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้น ผู้บริหารจะใช้ปฏิภาณ 

ไหวพริบในการแก้ปัญหา”, “เมื่อวิธีการแก้ปัญหา

แบบเดิมไม่ได้ผล ผู้บริหารของท่านจะหันไปใช้วิธี

การแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ”. แสดงว่า ผู ้บริหาร

โรงเรยีนบางท่านไม่ค่อยมไีหวพรบิในการแก้ปัญหา 

หรือยังใช้วิธีการเดิมๆ ในการแก้ปัญหา ซึ่งในการ

เป็นผูบ้รหิารยุคใหม่ หรอืยุค Thailand 4.0 ผูบ้รหิาร

จะต้องเป็นผู้น�าตามสถานการณ์ เป็นผู้น�าแห่งการ

เปลี่ยนแปลง ดังน้ันจากสภาพความจริงที่พบว่า 

ผูบ้รหิารเกอืบร้อยละ 60 เป็นผูม้อีายุ 55 ปีขึน้ไปน้ัน 

ถือว่าเป็นผู้มีอายุมาก อาจมีความคิดว่าอยู่ท�างาน

รอเกษยีณอายุ ไม่ต้องกระตือรอืร้น ไม่ต้องแสวงหา

ความรูใ้หม่ๆ เพ่ิมเตมิ หากคดิอย่างนีก้ารจะบรหิาร

โรงเรยีนให้มปีระสทิธิผลก็คงมคีวามเป็นไปได้น้อย 

วิธีแก้ก็อาจท�าได้หลายประการ คอื ผูม้อี�านาจในการ

บรรจุแต่งตั้ง ควรแต่งต้ังผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขา

วิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก 

มีอายุอยู่ในช่วง 40 – 55 ปีมาเป็นผู้บริหารโรงเรียน

ในเขตเมอืง หรอืผูบ้รหิารทีม่อีายุมาก มภีาวะผูน้�าต�า่ 

ก็ควรส่งไปพัฒนาเพ่ิมเติม โดยการศึกษาอบรม 

ในหลักสูตรท่ีจัดข้ึนโดยเฉพาะ ซึ่งก็สอดคล้อง 

กับปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฤบัติงาน  

ในรายการทีว่่า “ผูบ้รหิารได้รบัการยอมรบัจากผูใ้ต้

บงัคบับญัชาทกุคน” ซึง่พิจารณาในทางตรงกันข้าม 

ก็คอื ผูบ้รหิารยังขาดการยอมรบันับถือจากบคุลากร

นั้นเอง อาจมาจาก อายุ วุฒิการศึกษา และความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์การท�างาน

 อน่ึงปัจจัยความพึงพอใจในการท�างานของ

ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษานี้  บุคลากรยังม ี

ความเห็นว่ายังอยู่ในระดับต�่านั้นน่าจะเป็นเพราะ

ได้รบัผลตอบแทนยงัไม่เป็นทีพ่อใจ ก็น่าจะเป็นไปได้ 

เพราะการอยู่ในเขตเมือง ค่าครองชีพสูง มีงาน

สงัคมมาก รายได้จากเงนิเดอืนอาจไม่พอใช้ จงึเป็น

เรื่องที่ผู ้เก่ียวข้องกับผู ้บริหารเหล่านี้ควรรับไว้

พิจารณาด้วย

 3. จากการวิจัยคร้ังน้ี ปัจจัยที่ส่งผลหรือมี

อทิธิพลร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ภาวะผูน้�าของ

ผู้บริหารโรงเรียนได้สูงถึงร้อยละ 77 (R-Square = 

.77) คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิตของผู้บริหารโรงเรียน  

ดังนั้น จึงมีข้อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องว่า

  3.1 ผู ้ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ส�าหรบัพัฒนาผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตเมอืง 

ควรบรรจุสาระทางวิชาการ และปฏิบัติการใน 3 

ปัจจยัดงักล่าวให้มากเป็นพิเศษ มากกว่าสาระด้าน

อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา หรือ

หลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ ทีจ่ดัโดยหน่วยงานพัฒนา

หรือบังคับบัญชา

  3.2 ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในเขตอ�าเภอเมือง ที่ประสงค์ต้องการให้โรงเรียน

ของตนเป็นโรงเรยีนคณุภาพ ต้องตระหนกัในเรือ่งน้ี

ให้มากๆ โดยการตรวจสอบตนเองว่าใช้แบบภาวะ

ผู้น�าแบบใดในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยต้อง

ค�านงึถึงองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน คอื ผู้น�า ผู้ตาม และ
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สถานการณ์ รวมทั้งการบริหารตน บริหารคน และ

บรหิารงาน ด้านการบรหิารตนหรอืผูน้�า จะปรบัปรงุ

และพัฒนาได้ง่ายกว่าด้านอื่นๆ เพราะอยู่ท่ีตัว 

ผู้บริหารเอง หากได้มีการตรวจสอบและพบว่ายัง

ขาดหรอืมจีดุอ่อนอยู่ก็สามารถปรบัปรงุและพัฒนา

ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรได้พิจารณาองค์ประกอบ

อืน่ด้วย เพราะมคีวามเก่ียวข้องสมัพันธ์กับภาวะผูน้�า 

เพียงแต่อาจท�าได้ยากกว่า

  3.3 ความพึงพอใจในการท�างาน  

มคีวามสมัพันธ์ในทางบวกค่อนข้างสงูกว่าทุกปัจจยั 

และเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดกับภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการ

แต่งตั้งหรือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ควรตระหนัก

และให้ความส�าคัญเป็นอนัดบัต้นๆ ว่าจะหาแนวทาง

อย่างไร ในการท�าให้ผู้บริหารมีความสุขใจ และ 

พึงพอใจในการท�างานในระดบัสงูสดุเท่าท่ีจะท�าได้ 

โดยมีข้อเสนอแนะให้ใช้ทฤษฎีของ Herzberg 

และMaslow มาเป็นแนวทางในการพิจารณา

ปรับปรุงและพัฒนา โดยมุ่งไปที่การกระตุ้นหรือ

จงูใจให้เกิดความพึงพอใจ น�ามาบรูณาการกบัการ

จงูใจด้วยปัจจยัสขุสภาวะอนามยั (Hygien Factor) 

หรอือาจ: (1) สร้างแรงจงูใจโดยให้รางวลัตอบแทน 

เช่น ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ขั้น 

ให้โบนัสพิเศษ เบี้ยขยันหรือเบี้ยประชุม หรือสร้าง

แรงจูงใจตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน ได้แก่ การให้เครื่อง

อ�านวยความสะดวก เช่น ห้องท�างานส่วนตวั ให้โอกาส

ไปศึกษา อบรมสัมมนา เพ่ิมเติม และการยกย่อง

เชดิชเูกียรต ิประกาศนียบตัรต่าง ๆ  เป็นต้น (2) สร้าง

แรงจูงใจด้วยการมอบหมายงานท่ีท้าทายความ

สามารถ เหมาะสมกับวัย (3) สร้างแรงจูงใจด้วย

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มโรงเรียน 

(Participative Management) เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง 

ที่อ�าเภออื่น หรือจังหวัดอื่นๆ ท่ีมีความเจริญ หรือ 

อยู่ในบริบทเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือเป็นการตรวจสอบ

ความสอดคล้องของผลการวจิยั (Consensus) เพ่ือ

จดัท�าเป็นบรรทัดฐาน (Norm) น�าไปใช้ประโยชน์ใน

การบรหิารบคุลากรระดบัสงูของโรงเรยีนในเขตเมอืง 

รวมท้ังใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตนเองของผูบ้รหิาร

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรปัจจัยอื่นๆ 

เพ่ิมเตมิจาก 4 ปัจจยัน้ี รวมท้ังปัจจยัสถานภาพของ

ผู้บริหารโรงเรียน เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ 

ในการบริหาร เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผน

บรรจแุต่งตัง้และพัฒนาผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตเมอืง

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 3. กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ใช้เพียง

บุคลากรกลุ่มเดียว หากมีการวิจัยในลักษณะนี ้

ควรเพ่ิมศกึษาจากกลุม่อืน่ด้วย เช่น คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู ้น�าชุมชนที่อยู ่โดยรอบโรงเรียน  

เพ่ือใช้ถัวเฉล่ียค�าตอบ ไม่ให้เกิดความล�าเอียง  

รวมท้ังการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ก็เช่นเดียวกัน ที่ไม่ควรใช้แบบสอบถามเพียง 

อย่างเดยีว อาจเป็นแบบสงัคมมติ ิแบบสงัเกต หรอื

แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 4. การวิจัยครั้งน้ีเน้นการหาปัจจัยท่ีส่งผล

หรอืมอีทิธิพลต่อภาวะผูน้�า สถติหิลกัทีห่าค�าตอบน้ี

คือ Stepwise Multiple Regression หากเพิ่มเติม

โดยใช้สถิตอิืน่ เช่น Path Analysis ก็จะท�าให้ทราบ

ว่าตวัแปรปัจจยัทีส่่งผลนัน้ ตวัแปรใดส่งผลโดยตรง 

ส่งผลทางอ้อม เกี่ยวข้องกับตัวแปรอื่นใดบ้าง ก็จะ

เป็นประโยชน์ต่อการน�าข้อมูลไปปรับใช้ได้มากขึ้น
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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษา ความสมัพันธ์ระหว่างการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) กับประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของ

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย เฉพาะผู้ที่มี

สิทธิลงรายมือชื่อ จ�านวน 312 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาใน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชีน้อยกว่า 3 ปี เข้ารับการอบรม

เกีย่วกบัความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการสอบบัญชภีาษีอากรอยูท่ี ่10 - 15 ชั่วโมง/ป ีและมีความรูเ้พิม่เติมทางดา้น

กฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีระดับความเห็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)1) ด้านการน�าเสนองบการเงนิ ทุกมติอิยู่ในระดบั

มาก 2) ด้านการวดัมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิ มติเิงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มติเิงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการ

ร่วมค้า อยู่ในระดับปานกลางมิติที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มิติอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มิติต้นทุนการ

กู้ยืม และมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย มิติโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า มติผิลประโยชน์ของพนักงาน มติกิารจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ อยู่ในระดบัปานกลางมติิ

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมิติภาษีเงินได้ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ความเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
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ABSTRACT

 The purpose of this study is to examine the relationship between compliance with the Thai 

Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Entities (TFRS for SMEs) and efficiency 

of tax auditors in Thailand. The samples were 312 tax auditors in Thailand who had authorities to 

sign their names. It was found that most of the samples were female at the ages of 31 – 40 years 

with higher degrees than Bachelor’s degree, lower than three years of experiences in auditing 

and accounting certification, participations in tax auditing training for 10 – 15 hours/year, and 

additional legal knowledge. 

 The tax auditors had opinions towards the compliance as follows: 1) the level of the opinions 

towards financial statement presentation was high in all aspects; 2) the levels of asset and liability 

measurements were moderate in terms of investment in subsidiaries, investment in associates 

and joint venture, the level were high for property, plant and equipment, investment property, 

borrowing costs and intangible assets; and 3) the levels of the opinions were moderate in terms 

of revenue and expense recognition, special programs for customers, employees’ benefits, and 

share-based payments, and the levels were high in terms of revenue recognition from selling real 

estates and income tax. Moreover, the level of the opinions towards the operating conditions of 

the tax auditors was high in all aspects. 

Keywords: Financial Reporting Standard, Small and Medium-sized Entties, Non-Publicly 

Accountable Entties, efficiency of tax auditors

บทน�า

 ปัจจุบันคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน

การบญัช ีได้ก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai 

Financial Reporting Standard for Small and 

Medium-sized Entities: TFRS for SMEs) เพื่อให้

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุง 2558 

(IFRS for SMEs incorporates 2015 Amendment) 

ดังนั้น สภาวิชาชีพฯ จึงได้ตั้งคณะท�างาน ฯ เพ่ือ

ท�าการศกึษาการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai 

Financial Reporting Standards for Small and 

Medium – Sized Entities : TFRS for SMEs) เพื่อ

ความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้กับสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะในประเทศไทย ซึ่งมีความเป็นสากลอีก

ทั้งยังลดความยุ่งยากซับซ้อนที่มีอยู่ในข้อก�าหนด

ของ NPAEs โดยมีหลักการรับรู้รายการและวัด

มลูค่าทีง่่ายข้ึนและมีการเปิดเผยในระดับท่ีน้อยกว่า 

ประกอบด้วย บทต่าง ๆ จ�านวน 35 บท เมื่อเปรียบ

เทยีบกับมาตรฐาน NPAEs ปัจจบุนัม ี22 บท TFRS 

for SMEs ใช้กับกลุ่มกิจการ NPAEs 2 กลุ่ม ได้แก่ 
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กลุม่กิจการ NPAEs ทีม่คีวามซบัซ้อนและกลุม่กิจการ 

NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความหมายดังนี้

 1. กลุ่มกิจการ NPAEs ที่มีความซับซ้อน

หมายถึง กิจการ NPAEs ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม

กิจการโดยเข้าเงือ่นไข และต้องถือปฏิบติั TFRS for 

SMEs ทุกบท ดังต่อไปนี้

  1.1 NPAEs ทีเ่ป็นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

หรือกิจการร ่วมค้าของกิจการที่มีส ่วนได้เสีย

สาธารณะ (PAEs) 

  1.2 NPAEs ท่ีมีเงินลงทุนในกิจการ 

PAEs ในฐานะบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการ

ร่วมค้าของกิจการ PAEs

1.3 NPAEs ที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรอืกิจการร่วมค้าเป็นกิจการ NPAEs หรอื NPAEs 

ที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของ

กิจการ NPAEs

 2. กลุม่กิจการ NPAEs ทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อน 

หมายถึง NPAEs ที่ไม่ใช่ NPAEs ที่มีความซับซ้อน

โดยปฏิบัติตาม TFRS for SMEs บางบท เนื่องจาก

ข้อก�าหนดเหล่านั้นไม่เก่ียวข้องกับธุรกรรมของ

กิจการ NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน

 จากการเปลี่ยนแปลงในเ น้ือหาของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาก NPAEs สู่ 

SMEs ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล น่าจะส่งผล

ต่อประสทิธิภาพการปฏิบติังานของผูท่ี้เกีย่วข้อง ไม่

ว่าจะเป็น ผู้ท�าบัญชี ผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชี ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต และโดยเฉพาะผู้สอบบัญชีภาษี

อากร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs)  ในด ้านการน�า เสนองบการเงิน กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี

อากรในประเทศไทย

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) ในด้านการวัดมลูค่าสนิทรพัย์และหน้ีสนิกบั

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี

อากรในประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ใน

ด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีภาษีอากรใน

ประเทศไทย
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การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่ อม  (TFRS for SMEs) ใน ด้ านก าร รับ รู้
รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญ ชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ตัวแปรอสิระ                                                              ตัวแปรตาม 

 
 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(TFRS for SMEs) 

1.การน าเสนองบการเงิน 
- การจดัท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- การจดัท างบกระแสเงินสด 
- การจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- การเปิดเผยขอ้มูลของบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2. การวดัมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ้น 
- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
- เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
- ตน้ทุนการกูย้มื 
- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
3. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
- การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์
- โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
- ผลประโยชน์ของพนกังาน 
- การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
    - ภาษีเงินได ้
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

1. ดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
2. ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 
3. ดา้นมาตรฐานและความ 
น่าเช่ือถือ 
4. ดา้นความพึงพอใจจากผูท่ี้ 
เก่ียวขอ้ง 
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สมมติฐานของการวิจัย

 สมมติฐานที่ 1 การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�า

เสนองบการเงินที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานได้แก่ 1) ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความส�าเรจ็ 2)ด้านกระบวนการปฏบิตังิาน 

3)ด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือและ 4)ด้าน

ความถึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 สมมติฐานที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัด

มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ด้าน

การบรรลเุป้าหมายความส�าเรจ็ 2) ด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 3) ด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

และ 4) ด้านความถึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 สมมติฐานที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความส�าเรจ็ 2) ด้านกระบวนการปฏิบติังาน 

3) ด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือและ 4) ด้าน

ความถึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตด้านประชากร ประชากร

ที่ท�าการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ในประเทศไทย เฉพาะผู้ที่มีสิทธิลงลายมือชื่อ ณ วันที ่

1 มีนาคม 2560 จ�านวน 3,302 คน (กรมสรรพากร: 

เว็บไซด์, 2560) ก�าหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษา

โดยสูตรของ Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

ค่าความคาดเคลื่อน 5%

 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษาตัวแปร

อิสระได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางเงินส�าหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงนิ ประกอบด้วย 

1) การจดัท�างบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 2) การจดัท�างบ

กระแสเงินสด 3) การจัดท�างบการเงินรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกิจการ และ 4) การเปิดเผยข้อมลูของ

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ด้านการวัดมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สิน ประกอบด้วย 1) เงินลงทุน 

ในบริษัทย่อย 2) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ

ร่วมค้า 3) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4) อสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน 5) ต้นทุนการกู้ยืม 6) สินทรัพย์ไม่มี

ตวัตน ด้านการรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1) การรับรู ้รายได้ของการขายอสังหาริมทรัพย์  

2) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 3) ผลประโยชน์

ของพนักงาน 4) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

5) ภาษีเงินได้ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการ

ปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชภีาษอีากร ประกอบด้วย 

1) ด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ 2) ด้าน

กระบวนการปฏิบัติงาน 3) ด้านมาตรฐานและ 

ความน่าเชือ่ถือ 4) ด้านความพึงพอใจจากผู้ทีเ่ก่ียวข้อง

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่า 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์สมมติฐาน 

ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ทดสอบสถิติ Multiple 

Regression ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเป็น

อิสระของตัวแปรต้นโดยใช้ค่าสถิติ Tolerance ซ่ึง

ต้องมีค่ามากกว่า 0.1 และ VIF ต้องมีค่าน้อยกว่า 

10 จึงมีความเหมาะสมที่จะทดสอบสถิติ Multiple 

Regression ได้
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ผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างท่ีท�าการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ 

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย เฉพาะผู้ที่มี

สิทธิลงลายมือชื่อ จ�านวน 312 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี 

คดิเป็นร้อยละ 35.26 ระดับการศึกษาในระดับสงูกว่า

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.10 มีประสบการณ์

ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชีน้อยกว่า 3 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 52.88 เข้ารับการอบรมเก่ียวกับ

ความรู ้ ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบบัญชีภาษีอากร 

อยู่ที่ 10-15 ชั่วโมง/ปี คิดเป็นร้อยละ 52.56 และ 

มีความรู้เพ่ิมเติมทางด้านกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 

62.50

 กลุม่ตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถามมคีวามเหน็

ต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS 

for SMEs) ดังน้ี 1) ด้านการน�าเสนองบการเงิน 

ประกอบด้วย มติกิารจดัท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

อยู่ในระดับมาก มิติการจัดท�างบกระแสเงินสด  

อยู่ในระดับมาก มิติการจัดท�างบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ อยู่ในระดับมาก และมิติ

การเปิดเผยข้อมูลของบคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้อง

กัน อยู่ในระดับมาก 2) การวัดมูลค่าสินทรัพย์และ

หนี้สิน ประกอบด้วย มิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

อยู่ในระดับปานกลาง มิติเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมค้า อยู่ในระดับปานกลาง มิติที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ อยู่ในระดบัมาก มติอิสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน อยู่ในระดับมาก มิติต้นทุนการกู้ยืม 

อยู่ในระดับมาก และมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อยู่ใน

ระดับมาก 3) การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย ประกอบ

ด้วย มติิการรบัรูร้ายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 

อยู่ในระดับมาก มิติโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

อยู่ในระดบัปานกลาง มติผิลประโยชน์ของพนักงาน 

อยู่ในระดับปานกลาง มิติการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็น 

เกณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง และมิติภาษีเงินได้  

อยู่ในระดับมาก

 กลุม่ตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถามมคีวามเหน็

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 

ภาษอีากร ดังนี ้1) ด้านการบรรลเุป้าหมายความส�าเรจ็ 

อยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน  

อยู่ในระดบัมาก 3) ด้านมาตรฐานและความน่าเชือ่ถือ 

อยู่ในระดับมาก 4) ด้านความพึงพอใจจากผู้ที่

เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย

 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการ

เงนิกับประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชี

ภาษีอากรในประเทศไทย
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงนิกับประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ

Variable Standardized 
Coefficients

t- value Sig

การนำาเสนองบการเงิน
การจัดทำางบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 0.063 0.875 0.382
การจัดทำางบกระแสเงินสด -0.160 -2.277 0.023*
การจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

0.331 4.582 0.000**

การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.135 1.665 0.097

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงนิกับประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

Variable
Standardized 
Coefficients

t- value Sig

การน�าเสนองบการเงิน
การจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 0.004 0.057 0.955
การจัดท�างบกระแสเงินสด 0.061 0.907 0.365
การจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

0.305 4.441 0.000**

การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.179 2.332 0.020*

 จากตางรางที่ 1 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม(TFRS for SMEs) ในด้าน

การน�าเสนองบการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการบรรล ุ

เป้าหมายความส�าเรจ็ โดยมค่ีาสัมประสิทธ์ิถดถอยมติิ

การจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

เท่ากับ 0.331 มติกิารเปิดเผยข้อมลูของบคุคลและ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 0.135 มิติการจัดท�า

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ เท่ากับ 0.063 และ มติิการ

จัดท�างบกระแสเงินสด เท่ากับ -0.160 ตามล�าดับ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงิน 

ในมิติการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้าน

การบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ ส่วนมิติจัดท�า 

งบกระแสเงินสดมีความสัมพันธ ์ทางลบกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี

อากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ
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จากตางรางที่ 2 พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�า

เสนองบการเงินมีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมิติการจัด

ท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เท่ากับ 0.305 มติกิารเปิดเผยข้อมลูของบคุคลและ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 0.179 มิติการจัดท�า

งบกระแสเงินสด เท่ากับ 0.061 และ มิติการจัดท�า

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เท่ากับ 0.004 ตามล�าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน

ทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการ

เงิน ในมิติการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการและมิติการเปิดเผยข้อมูลของบุคคล

และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงนิกับประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

Variable Standardized 

Coefficients
t- value Sig

การนำาเสนองบการเงิน

การจัดทำางบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -0.002 -0.027 0.979

การจัดทำางบกระแสเงินสด 0.148 2.166 0.031*

การจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

-0.091 -1.290 0.198

การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.387 4.905 0.000**

 จากตารางที ่3 พบว่า การปฏิบตัติามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนอ

งบการเงนิมคีวามสมัพันธ์ทางบวกกับประสทิธิภาพ

การปฏิบัติงานในด้านมาตรฐานและความน่า 

เชือ่ถือ โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิถดถอย มติิการเปิดเผย

ข้อมูลของบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เท่ากับ 

0.387 มิติการจัดท�างบกระแสเงนิสด เท่ากับ 0.148 

มิติการจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เท่ากับ 

-0.002 และ มติกิารจดัท�างบการเงนิรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ -0.091 ตามล�าดับ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงิน 

ในมิติการจัดท�างบกระแสเงินสดและมิติการเปิด

เผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน  

มคีวามสมัพันธ์ทางบวกกับประสทิธิภาพการปฏบัิติงาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและ

ความน่าเชื่อถือ
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงนิกับประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

Variable
Standardized 
Coefficients

t- value Sig

การนำาเสนองบการเงิน

การจัดทำางบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -0.041 -0.630 0.529

การจัดทำางบกระแสเงินสด 0.276 4.392 0.000**

การจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

-0.215 -3.326 0.001**

การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.517 7.137 0.000**

 จากตารางที่ 4 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)  

ในด้านการน�าเสนองบการเงนิมคีวามสมัพันธ์ทางบวก

กับประสทิธิภาพการปฏบิตังิานในด้านความพึงพอใจ

จากผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย มิติ

การเปิดเผยข้อมลูของบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

เท่ากับ 0.517 มติกิารจดัท�างบกระแสเงินสด เท่ากับ 

0.276 มติกิารจดัท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ เท่ากับ 

-0.041 และ มิติการจัดท�างบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากับ -0.215 ตามล�าดบั

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงิน 

ในมติกิารจดัท�างบกระแสเงินสด และมติกิารเปิดเผย

ข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจ

จากผู้ที่เก่ียวข้อง ส่วนมิติการจัดท�างบการเงินรวม

และงบการเงนิเฉพาะกิจการมคีวามสมัพันธ์ทางลบ

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 โดยตารางที ่1-4 สอดคล้องกับผลการวจิยั

ของ ปฐมชัย กรเลิศ (2555) ได้ท�าการศึกษาเร่ือง

ความรูค้วามเข้าใจของผูส้อบบญัชภีาษอีากรเก่ียวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ 

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนั้นในที่นี้ผู ้วิจัย 

สรุปได้ว่าหากผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตระหนักกับ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) จะส่งผลท�าให้การปฏิบัติงานของผู้สอบ

บัญชีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามก�าหนดเวลา  

มีความน่าเชื่อถือ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณต่าง ๆ การ

ได้รบัการยกย่องและค�าชมจากผูว่้าจ้างให้สอบบญัชี 

ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีอากรปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�า

เสนองบการเงินทีเ่พ่ิมมากขึน้แล้วจะส่งผลท�าให้เกิด

ประสทิธิภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชภีาษอีากร

ในทุกด้านที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
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วัตถุประสงค์ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสิน 

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในประเทศไทย

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ

Variable
Standardized 

Coefficients
t- value

Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.185 2.599 0.010*

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า -0.012 -0.112 0.911

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -0.139 -1.916 0.056

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.891 7.475 0.000**

ต้นทุนการกู้ยืม -0.029 -0.453 0.651

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.209 -2.025 0.044*

 จากตารางที่ 5 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสทิธิภาพการปฏิบติังานในด้านการ

บรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยมิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เท่ากับ 

0.891 มติเิงนิลงทนุในบรษิทัย่อย เท่ากับ 0.185 มติิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ 

-0.012 มิติต้นทุนการกู้ยืม เท่ากับ -0.029 มิติที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ์ เท่ากับ -0.139 และ มติสินิทรพัย์

ไม่มีตัวตน เท่ากับ -0.209 ตามล�าดับ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์

และหน้ีสิน ในมิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ 

มิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของผูส้อบ

บญัชภีาษอีากรในด้านการบรรลเุป้าหมายความส�าเรจ็ 

ส่วนมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความสัมพันธ์ทางลบ

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

Variable
Standardized 

Coefficients
t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.538 7.225 0.000**

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า -0.439 -4.018 0.000**

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.590 7.773 0.000**

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.368 2.949 0.003**

ต้นทุนการกู้ยืม -0.208 -3.074 0.002**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.179 -1.659 0.098

 จากตารางที่ 6 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน

กระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยมิติที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 0.590 

มิติ เงินลงทุนในบริษัทย ่อย เท ่า กับ 0.538  

มิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เท่ากับ 0.368  

มิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ -0.179 มิติต้นทุน

การกู ้ยืม เท่ากับ -0.208 และ มิติเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ -0.439  

ตามล�าดับ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์

และหน้ีสิน ในมิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย มิติท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ และมติอิสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการ

ลงทุน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้าน

กระบวนการปฏิบัติงาน ส่วนมิติเงินลงทุนในบริษัท

ร่วมและการร่วมค้าและมิติต้นทุนการกู้ยืมมีความ

สมัพันธ์ทางลบกบัประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของ

ผูส้อบบญัชภีาษอีากรในด้านกระบวนการปฏบิตังิาน
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

Variable Standardized 

Coefficients
t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.253 3.675 0.000**

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า -0.065 -0.644 0.520

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.010 0.143 0.887

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.757 6.543 0.000**

ต้นทุนการกู้ยืม -0.111 -1.767 0.078

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.062 -0.616 0.538

 จากตารางที่ 7 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน

มาตรฐานและความน่าเชือ่ถือ โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิ

ถดถอยมิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เท่ากับ 

0.757 มิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ 0.253  

มิติ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เท ่ากับ 0.010  

มติสินิทรพัย์ไม่มตีวัตน เท่ากับ -0.062 มติิเงนิลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ -0.065 และ

มิติต้นทุนการกู้ยืม เท่ากับ -0.111 ตามล�าดับ

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์

และหน้ีสิน ในมิติเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 

มิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบ

บญัชภีาษอีากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชือ่ถือ
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิกับประสทิธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

Variable Standardized 

Coefficients
t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.224 3.724 0.000**

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า -0.497 -5.640 0.000**

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.468 7.646 0.000**

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.365 3.618 0.000**

ต้นทุนการกู้ยืม 0.133 2.426 0.016*

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.185 2.124 0.034*

 จากตารางที่ 8 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)  

ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ในด้านความพึงพอใจจากผู ้ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี 

ค่าสมัประสทิธ์ิถดถอยมติท่ีิดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

เท่ากับ 0.468 มิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

เท่ากับ 0.365 มิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ 

0.224 มิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ 0.185 มิติ

ต้นทุนการกู้ยืม เท่ากับ 0.133 และมิติเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ -0.497  

ตามล�าดับ

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์

และหนี้สิน ในมิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย มิติท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ มติิอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน 

มิติต้นทุนเงินกู ้ยืม และมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความ

พึงพอใจจากผู ้ ท่ี เ ก่ียวข้อง ส ่วนมิติเงินลงทุน 

ในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า มคีวามสมัพันธ์ทางลบ

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

โดยตารางที่ 5-8 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ศลิษา หวังดี (2555) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ความ

เข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบั

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของผู้ท�าบัญชี 

ในนคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอืจงัหวัดล�าพูน ดงันัน้

ในที่นี้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าหากผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

ตระหนักกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) จะส่งผลท�าให้การปฏิบตังิานของ

ผู้สอบบญัชมีปีระสิทธิภาพ เป็นไปตามก�าหนดเวลา 

มีความน่าเชื่อถือ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณต่าง ๆ การ



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
183

ได้รบัการยกย่องและค�าชมจากผูว่้าจ้างให้สอบบญัชี 

ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีอากรปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัด

มูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินเพ่ิมขึ้นแล้ว จะส่งผล

ท�าให้เกิดประสทิธิภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี

ภาษีอากรในทุกด้านที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

วัตถุประสงค์ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี

อากรในประเทศไทย

ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ

Variable Standardized 

Coefficients

t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 0.609 12.729 0.000**

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า -0.147 -3.442 0.000**

ผลประโยชน์ของพนักงาน 0.242 4.383 0.001**

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.014 0.272 0.786

ภาษีเงินได้ -0.033 -0.765 0.445

 จากตารางที่ 9 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายมคีวามสมัพันธ์ทางบวก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการบรรลุ

เป้าหมายความส�าเรจ็ โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิถดถอย

มิติการรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เท่ากับ 0.609 มติผิลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับ 

0.242 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เท่ากับ 

0.014 มติภิาษเีงินได้ เท่ากับ -0.033 และ มติโิปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า เท่ากับ -0.147 ตามล�าดับ

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย 

ในมิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

และมิติผลประโยชน์ของพนักงาน มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของผูส้อบ

บญัชภีาษอีากรในด้านการบรรลเุป้าหมายความส�าเรจ็ 

ส่วนมิติเงินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า มีความ

สมัพันธ์ทางลบกับประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของ

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมาย 

ความส�าเร็จ
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพห ุของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

Variable
Standardized 

Coefficients
t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 0.463 9.108 0.000**

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า -0.147 -3.228 0.001**

ผลประโยชน์ของพนักงาน 0.046 0.782 0.435

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -0.016 -0.309 0.758

ภาษีเงินได้ 
0.381 8.405 0.000**

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย 

ในมิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

และมิติภาษีเงินได้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสทิธิภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชภีาษอีากร

ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ส่วนมิติโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า มีความสัมพันธ์ทางลบกับ

ประสทิธิภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชภีาษอีากร

ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

 จากตารางที่ 10 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับประสทิธิภาพการปฏิบติังานในด้านกระบวนการ

ปฏิบตังิาน โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิถดถอยมติกิารรบัรู้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 0.463 

มิติภาษีเงินได้ เท่ากับ 0.381 มิติผลประโยชน์ของ

พนักงาน เท่ากับ 0.046 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ เท่ากับ -0.016 และ มิติโปรแกรมสิทธิพิเศษ

แก่ลูกค้า เท่ากับ -0.147 ตามล�าดับ 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพห ุของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

Variable Standardized 

Coefficients

t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (RSES) 0.633 12.998 0.000**

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (CLPS) -0.124 -2.857 0.005**

ผลประโยชน์ของพนักงาน (EPSS) -0.018 -0.323 0.747

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (SBPS) 0.292 5.755 0.000**

ภาษีเงินได้ (ICTS) -0.049 -1.122 0.263

 จากตารางที่ 11 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายมคีวามสมัพันธ์ทางบวก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านมาตรฐาน

และความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

มิติการรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เท่ากับ 0.633 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

เท่ากับ 0.292 มติผิลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับ 

-0.018 มิติภาษีเงินได้ เท่ากับ -0.049 และมิติ

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า เท่ากับ -0.124  

ตามล�าดับ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการรับรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย 

ในมิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

และมิติการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและ

ความน่าเชือ่ถือ ส่วนมติโิปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

มคีวามสมัพันธ์ทางลบกับประสทิธิภาพการปฏิบติังาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและ

ความน่าเชื่อถือ
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

Variable Standardized 

Coefficients

t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (RSES) 0.586 12.145 0.000**

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (CLPS) -0.065 -1.513 0.131

ผลประโยชน์ของพนักงาน (EPSS) -0.128 -2.298 0.022*

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (SBPS) 0.482 9.583 0.000**

ภาษีเงินได้ (ICTS) -0.136 -3.160 0.002**

 จากตารางที่ 12 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)  

ในด้านการรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายมคีวามสมัพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน

ความพึงพอใจจากผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิ

ถดถอยมติิการรับรูร้ายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ 

เท่ากับ 0.586 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

เท่ากับ 0.482 มิติโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

เท่ากับ -0.065 มติผิลประโยชน์ของพนกังาน เท่ากับ 

-0.128 และ มติภิาษเีงินได้ เท่ากับ -0.136 ตามล�าดับ

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการ

รายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรบัรูร้ายได้

และค่าใช้จ่าย ในมิติการรับรู้รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ และมิติการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็น

เกณฑ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้าน

ความพึงพอใจจากผูท้ีเ่ก่ียวข้อง ส่วนมติผิลประโยชน์

ของพนักงาน และมิติภาษีเงินได้ มีความสัมพันธ์

ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบ

บญัชภีาษอีากรในด้านความพึงพอใจจากผูท่ี้เก่ียวข้อง

 โดยตารางที ่9-12 สอดคล้องกับผลการวิจยั

ของ อัมรินทร์ จ่าทัน (2557) ได้ศึกษาเร่ืองความ

สัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ทางการบัญชีกับ

ความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชี

ของผู้ท�าบัญชีในจังหวัดระยองดังนั้นในที่นี้ผู้วิจัย

สรุปได้ว่าหากผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตระหนักกับ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) จะส่งผลท�าให้การปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชี

มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามก�าหนดเวลา มีความ 

น่าเชื่อถือ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นไป

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณต่าง ๆ การได้รับ

การยกย่องและค�าชมจากผู้ว่าจ้างให้สอบบัญชี  

ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีอากรปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากข้ึนแล้วจะส่งผล

ท�าให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบ

บญัชภีาษอีากรในทุกด้านท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

  1.1 ผูส้อบบญัชภีาษอีากร ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต ผู้ท�าบัญชี หรือผู้ที่ใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ปฏิบัติงานควรให้

ความส�าคัญและส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจใน

เน้ือหาของมาตรฐาน เพ่ือสร้างความถูกต้อง ความ

น่าเชื่อถือและเพ่ือความเป็นสากลของรายงาน

ทางการเงิน

  1.2  องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

หรือปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ควรส่งเสริมและค�านึงถึงความส�าคัญของการ

เปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ รวมถึงค�านงึถึงความพร้อมของธุรกิจที่

จะต้องปรับตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไป

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรท�าการวิจัยแนวเดียวกันน้ีกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) บท

อื่น ๆ ที่เหลือ เพ่ือจะได้น�าผลการวิจัยมาปรับปรุง 

ซึง่สามารถส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการตรวจสอบ

รายงานทางการเงินได้อย่างถูกด้อง น่าเชื่อถือ มี

ความเป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงาน

ทางการเงิน

  2.2 ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ผู้

ท�าบัญชี ผู ้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี ผู ้สอบบัญชีรับ

อนุญาต ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จะต้องใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในการปฏิบตังิาน

ทางด้านบัญชีหรือการตรวจสอบและรับรองบัญชี
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in Education Program 
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บทคัดย่อ

  การวจิยัครัง้นีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาความมวีนิยัในตนเองของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีทาง

ด้านศกึษาศาสตร์ 2) ศกึษาองค์ประกอบท่ีมอีทิธิพลต่อความมวีนิยัในตนเองของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ทางด้านศกึษาศาสตร์ และ 3) พัฒนาโมเดลเชงิสาเหตขุองความมวิีนัยในตนเองของนักศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการสุ่มแบบจัดชั้นภูมิจากนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ จ�านวน 242 คน ซึ่งใช้การค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยให้ค่ากลุ่ม

ตัวอย่างมากกว่า 20 เท่าของจ�านวนตัวแปรเชิงประจักษ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ

แบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนท่ี1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์

  ผลการวิจัยพบว่า 1) ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์  

อยู่ในระดบัมาก 2) องค์ประกอบสิง่แวดล้อม และองค์ประกอบบคุคล มอีทิธิพลต่อความมวิีนัยในตนเองของ

นักศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางด้านศกึษาศาสตร์ อยู่ในระดบัมาก 3) โมเดลเชงิสาเหตคุวามมวีนิยัในตนเอง

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตรวจ

สอบความสอดคล้องโดยมีค่าไคสแควร์=21.08, df=40, p=.9939, GFI=.99, และRMR=.057 ตัวแปร 

ในโมเดลสามารถอธบิายความแปรปรวนของความมวีนัิยในตนเองได้ร้อยละ 70 ความมวีนัิยในตนเองได้รบั

อิทธิพลจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าปัจจัยภายในตัวบุคคล

ค�าส�าคัญ ความมีวินัยในตนเอง องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม นักศึกษาปริญญาตรี
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ABSTRACT

  The purposes of this research were to: 1) study on self-discipline of bachelor’s degree 

students in Education Program, 2) study the factors effecting to self-discipline of bachelor’s degree 

students in Education Program, 3) develop and verify the causal model on self-discipline of 

bachelor’s degree students in Education Program. The samples, 20 times of observed variables 

were obtained with stratified random sampling, were 242 bachelor’s degrees’ students. Data were 

collected with 5-level rating scale questionnaire with reliability of 0.92. The data were analyzed 

by statistics of frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment 

correlation, and path analysis. 

  The findings were revealed that: 1) Self-discipline of bachelor’s degree students in 

Education Program were at high levels. 2) Environment factor and personal factor were effecting 

to self-discipline of bachelor’s degree students in Education Program at high levels, and  

3) The causal model of undergraduate students’ self-discipline in Education Program was 

harmonious with the empirical data. The model indicated that the Chi-square was equal to 21.08, 

df=40, p=.9939, GFI=.99, and RMR=.057. The model accounted for 70% of variance in  

self-discipline. Environment factor was more effective than personal factor. 

Keywords: self-discipline environment factor undergraduate student

BACKGROUND AND STATE OF PROBLEMS

  The global trends changed Thai culture 

to be disadvantaged because of lacking of 

good preparation on it and that was leading 

up to causing of problems in Thai social 

system. The aforementioned effects which 

caused changing of materialism trend and 

consuming culture were affected to the virtue 

and morality of people until worrying in 

psychological social problems were occurred, 

7-virtue problem issues, such as, morality 

deterioration, social problem, basic problem 

in media, quality of educational standard rather 

low, instruction was lacking of the integration, 

the religious institution emphasized on 

materialism, Thai social was sinking in  

the trend of consumes, the development plan 

in National Education, 2002-2016 Buddhist 

Eras, had analyzed the critical problem issues 

in morality, virtue, values, desirable traits, and 

have the way of good life and so on. 

  When we studied the dharma elements 

and the morality it revealed that both of  

the virtue and the morality had “discipline” as 

always an involving element. From surveying 

of discipline characteristic of Thai social, 

Bunthita Sakudom (1980), found that  

the discipline was divided into two kinds, 
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external discipline and internal discipline. Both 

kinds were different disciplines. External 

discipline was expressed the behavioral that 

looks from the external and be the behavior of 

effectively good to their own, public, and the 

social as well. It was the rules, regulations, 

order, or agreement. Thus, the behavior that 

expressed was consequent from the teaching, 

enforcement, or positively and negatively 

reinforcement. External discipline must be 

supervised because of the executor might not 

follow the discipline that was setting up by 

someone either. Internal discipline was 

expressed like the external discipline, but a 

group who has the internal discipline can 

control themselves. Both of temper and the 

behavior could not control from the external 

discipline. In building up that discipline, the 

internal discipline is regarded as the best of 

all because of the internal discipline is 

significant to morality expression and the virtue 

of a person which is identified whether who has 

spiritual maturity. It is the key of successful in 

every aspect. Moreover, it is still a tool to indicate 

a quality of person as well. ( Akkavit Na Thalang, 

1998; Jalun Thongkasem, 1983; Brotherton, 

2002). 

  From research studied on the discipline 

found that there was few researches study in 

the sense of cause and effect relationship.  

The research that bound for cause and effect 

relationship was the most appropriated for  

the educational research in behavioral science 

and the social science by emphasizing on  

the ideas, theories then building up the model 

to show the relationship structure between 

these variables. The researcher can prove  

the created cause and effect relationship 

model by collecting the data and check  

the structural relations of the variables ( Sirichai 

Kanchanavasi, 1998) whether it is consistency 

to the empirical data or not. The best way in 

approving of these is using the LISREL 

programming. (LInear Structural RELationship 

model) (Nonglak Wiratchai, 2002). The LISREL 

model has dominant characteristic that makes 

research results correctly and reliably, 

because of analytical data technique of LISREL 

is covered almost of advanced technique in 

any kinds. Moreover, it still using as a tool to 

prove the theory that the researcher wants to 

study, in the sense of the validity of structural 

and to prove the validity of the model as well. 

Besides that the agreement at the beginning 

of the LISREL model has much more flexible 

than the regression analysis and influential 

analysis of others programming, which will make 

the data corresponding to the statistics agreement 

extremely well. ( Nonglak Wiratchai, 1999)

  From the theories, ideas, and the related 

researches indicate an importance of  

self-discipline which self-discipline was 

enriched from many causes and have 

relationship with many variables. Moreover, 

the enrichment of discipline must begin in  

the childhood period. The measurement of 

which who was achieved the mental maturity 

it could be measured by the end of teenager 
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or the beginning of adult ages. From preceding 

studies were to study of relationship between 

self-discipline and all variables in the character 

of subdivision which divided into the following 

interesting points of each researcher. The thing 

that missed in self-discipline studied in the past 

was the causal relations between variables 

with overall self-discipline including with  

the evolution of data analysis by programming 

with LISREL which was having the dominant 

part that made the research results believable 

and appropriate too. Thus, the researcher is 

interested to study in bachelor’s degree 

students which ages are in between the end 

of teen-ager and at the beginning of adult 

which is regarded as a spiritual development 

in the stable level. The study in causal relationship 

of self-discipline in the character of multi-group 

analysis with LISREL is to indicating that which 

variables are important to self-discipline 

elements. The model pattern is whether 

changing with the differentiated samples.  

The study should be concluded the valuables 

that can make various data more than  

the preceding and would be the advantages in any 

kinds to Education Program. Moreover, it can 

induce to applying with others university as well. 

RESEARCH OBJECTIVES 

  1. To study on self-discipline of bachelor’s 

degree students in Education Program

  2. To study the factors effecting to  

self-discipline of bachelor’s degree students 

in Education Program

  3. To develop and verify the causal 

model on self-discipline of bachelor’s degree 

students in Education Program. 

 

RESEARCH HYPOTHESIS

  The model on self-discipline of bachelor’s 

degree students in Education Program was 

harmonious with empirical data. 

CONCEPTUAL FRAMEWORK 

  From the meaning of self-discipline can 

summarize that self-discipline is the ability of 

behavioral supervision that inspiring to own 

hopes. The supervision is created from  

the internal motivation and the expressed 

behavior which corresponded to good 

regulat ions of  socia l  inc luding wi th  

the principles, ideas, theories, and the related 

researches. The researcher has developed the 

cause and effect model of self-discipline of 

bachelor’s degree students in Education 

Program by including with the elements of 

self-discipline of Nattaporn Staporn, (1997), 

motivation in morality theory of Peck and 

Havighurst, and learning social manner  

in Buddha intel lectual theory of Phra 

Thammapidok (1996) which were combined 

to synthesize and getting 3 latent variables,  

1 exogenous latent variables with 8 manifest 

variables and 2 endogenous latent variable 

with 4 manifest variables as shown in  

figure 1.
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Figure 1: Conceptual frame work 
 

METHODOLOGY 
1. Population and samples:  

           1. 1  Population used in the 
research was bachelor's degree 
students in Education Program in 
totaling of 632 students, 5 6 6  students 
were in the major of Early Childhood 
Education, 6 6  students were in the 
major of Technology and Education 
Innovation. 
         1.2 Samples, 20 times of 
observed variables were obtained with 
stratified random sampling method, 
were 242 bachelor's degree students in 
Education Program , 217 students were 
in the major of Early Childhood 

Education, 25 students were in the 
major of Technology and Education 
Innovation.  

2. Variables used in the 
research.  

2.1 Endogenous latent 
variable was the self-discipline which 
composed of the manifest variables as: 
1) the practical according to regulations 
of the social, self-confidence, 
responsibility, intention, leadership, and 
tolerance. 2) Personal factor: It 
composed of 2 manifest variables of 
Ego controlling and super Ego 
controlling.   
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METHODOLOGY

 1. Population and samples: 

   1.1 Population used in the research 

was bachelor’s degree students in Education 

Program in totaling of 632 students, 566 

students were in the major of Early Childhood 

Education, 66 students were in the major of 

Technology and Education Innovation.

   1.2 Samples, 20 times of observed 

variables were obtained with stratified random 

sampling method, were 242 bachelor’s degree 

students in Education Program , 217 students 

were in the major of Early Childhood Education, 

25 students were in the major of Technology 

and Education Innovation. 

 2. Variables used in the research. 

  2.1 Endogenous latent variable 

was the self-discipline which composed of  

the manifest variables as: 1) the practical 

according to regulations of the social,  

self-confidence, responsibility, intention, 

leadership, and tolerance. 2) Personal factor: 

It composed of 2 manifest variables of Ego 

controlling and super Ego controlling. 

  2.2  Exogenous latent variables 

were composed of Environmental factor and 

they composed of 4 manifest variables  

as democratic nurture, instructor’s self- 

discipline, self-discipline of close friends, and  

the influencing of media.

 3. Research Instrumental was a 3-part 

questionnaire with reliability of 0.92.

 4. Data analysis was using by statistics 

of percentage, mean, standard deviation,  

the variability coefficient, the correlation 

coefficient of Pearson, and path analysis.
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FINDINGS

Table 1: Means, standard deviations, and ranking orders of all manifest variables.

Mean Std.Deviation Ranking orders

SO-Social

CON-Self-Confidence

RES-Responsibility

INT-Intention

LEA-Leadership

TOL-Tolerance

DEM-Democratic nurture

INS-Instructor’s self-discipline

FR-Close friend’s self-discipline

MED-Media’s influencing

C-Ego

G-Super Ego

3.53

3.20

3.31

2.98

3.23

3.27

3.91

3.57

3.27

3.54

4.59

4.51

.405

.603

.438

.580

.427

.406

.549

.429

.496

.498

.471

.626

6

11

7

12

10

8

3

4

9

5

1

2
TOTAL 3.57 .246

 From table 1 showed that Ego of 

personal factor was at the highest mean 

followed by super Ego, democratic nurture, 

instructor’s self-discipline, and the lowest 

mean was intention.
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Childhood major and Technology and 
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was at low level which was leading up 
to the student’s self-discipline, the low 
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percept, the less discipline on students 
would be. 
       2. Environment factor and personal 
factor were influencing to self-discipline 
of students at high levels. In order that 
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 From figure 2 showed the fit model of 

bachelor’s degrees student’s self-discipline in 

Education Program which was harmonious with 

empirical data. The model indicated that  

the Chi-square was equal to 21.08, df=40, 

p=.9939, GFI=.99, and RMR=.057.

DISCUSSIONS

  1. Student’s self-discipline of Early 

Childhood major and Technology and 

Innovation major were at high levels. In order 

that democratic nurture aspect was at low level 

which was leading up to the student’s self-

discipline, the low democratic nurture that 

student percept, the less discipline on students 

would be.

  2. Environment factor and personal 

factor were influencing to self-discipline of 

students at high levels. In order that close 

friend’s self-discipline was students’ role model 

to copy and follows day by day. 

  3. The causal model on self discipline 

of bachelor’s degrees students’ in Education 

Program was harmonious with empirical data. 

The model indicated that the Chi-square was 

equal to 21.08, df=40, p=.9939, GFI=.99, and 

RMR=.057. The model accounted for 70% of 

variances in self-discipline. Environment factor 

was more effective than personal factor.  

In order to develop the model on self-discipline 

and its antecedent of bachelor’s degrees 

student’s in Education Program, the model 

results could be discussed as follows:

   3.1 Personal factor of Early Childhood 

major and Technology and Innovation major 

were influencing to self-discipline at 20 

percentages.

   Environment factor of Early Childhood 

major and Technology and Innovation major 

were influencing to self-discipline at 70 

percentages.

   3.2 From research results of the level 

of self-discipline found that the student’s self-

discipline was at high level. 

   Instructor’s self-discipline was a 

manifest variable of environment factor, a latent 

variable, and instructor’s self-discipline,  

the indicator of environment factor, was at very 

high level with factor loading of 0.86, in order 

that instructors were role model of students. 

The more of instructor’s self-discipline has  

the high of student’s self-discipline would be. 

This corresponded to Supatra Pinthaphat 

(2009) who mentioned that the environment 

would affect the behavior of a person, such as, 

family, instructor, friend, and a mass media.

   Media factor was a manifest variable 

of environment factor, a latent variable, and 

was the indicator of environment factor with 

factor loading of 0.65, in order that because 

of media has a highly daily life impact and  

most of students are using media, then media 

would be the high influencing variable of 

environment factor. This corresponded to 

Pranee Phumbangpa (2000) who mentioned 

that a role of mass media could be fully appreciated 

and fast impacted. 
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   Democratic nurture was a manifest 

variable of environment factor, a latent variable, 

and was the indicator of environment factor 

with factor loading of 0.35, in order that because 

of democratic nurture had very low factor loading, 

therefore, this observed variable had very low 

impact to environment factor. 

   Ego factor was a manifest variable 

of personal factor, a latent variable, and Ego 

factor was influencing to personal factor at very 

high level with factor loading of 0.98. In order that 

Ego factor was a sub conscious of each people, 

the more Ego had the high self-discipline 

should be. 

  Super Ego factor was a manifest 

variable of personal factor, a latent variable, 

and Super Ego factor was influencing to 

personal factor with factor loading of 0.40.  

In order that because of super Ego would 

control by students in a suitable level and 

would not be expressed for so high which was 

leading up to a high aggressively person.  

This corresponded to motivation theory of  

the morality of Peck and Havighurst (1960) who 

said that the power control on Ego and Super 

Ego in a person will be varied depending on 

morality acknowledgement of a person.

  The model of self-discipline and its 

antecedent of bachelor’s degrees students in 

Education Program were harmonious with 

empirical data. The total effect of personal 

factor to self-discipline factor was equal to 

0.65. The direct effect from environment factor 

to personal factor was equal to 0.25, 

environment factor to self-discipline factor was 

equal to 0.70, and from personal factor to self-

discipline factor was equal to 0.20. The indirect 

effect, the factor loading was equal to 0.45. 

PRACTICAL APPLICATIONS

  From a model on self-discipline of 

bachelor’s degrees students in Education Program 

we found that all manifest variables were 

influencing to student’s self-discipline with 

statistical significance. There fore, researcher 

should suggest for future use as follows:

  1. From the fit model indicated that 

environment factor had influential to student’s 

self-discipline more than personal factor. 

Instructor’s self-discipline and media factors 

were the most and running up factors effecting 

to student’s self- discipline. Therefore, 

instructors should be role model for students 

to be in line with rules and the regulations of 

social environment. And also instructors should 

enrich virtue and morality to students day by 

day until they graduate from school and getting 

the good and happiness on living in the social. 

  2. Media and friends were other things 

which were highly effective to student’s self-

discipline. Therefore, students should select 

good media and friends to getting into good 

things for walking in the good way of life. 

  3. Ego was the highest influential factor 

as well. Ego will drive students to be the best 

in self-discipline, in other way round super ego 
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itself could be the negative reinforcement for 

self-discipline too. Therefore, instructors 

should control Ego and Super Ego of students 

to be in line with social culture for good sake. 

 

FURTHER RESEARCH SHOULD BE 

CONDUCTED

  1. From the fit model found that 

environment factor had influencing to student’s 

self-discipline more than personal factor.  

The environment factor was composed of 

democratic nurture, instructor’s self-discipline, 

friends, and media. Therefore, the next study 

should be focused on each factor that 

influencing to environment factor individually. 

  2. Democratic nurture of environmental 

variable was the lowest influential factor for 

student’s self-discipline. Therefore, it should 

be study another factor, such as, father’s  

self-discipline or what’s ever. 

  3. The research was using only the 

students in bachelor’s degree level in Education 

Program, moreover, it should be studied  

all students of the whole Kingdom of Thailand.
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รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ่

ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความ 

เป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของ

รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยด�าเนินการวิจัย

เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ทีส่อดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 9 คน และใช้แบบสอบถามกับผูบ้รหิาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 240 คน  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

โดยใช้แบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของ

รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสูค่วามเป็นเลศิท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยใช้แบบประเมนิ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ กับครูปฏิบัติการ จ�านวน 240 คน 

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ในภาพรวมการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติ 

ในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.95) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน

โดยเรยีงล�าดบัสงูสดุ ดงัน้ีคอื ด้านท่ี 5, 4, 1, 2, 3 โดยด้านที ่5 การบรหิารงานบคุคล ( X = 4.47, S.D. = 0.44) 

รองลงมาคือ ด้านที่ 4 การจัดการสารสนเทศ ( X = 4.00, S.D. = 0.82) ส่วนด้านที่ 1 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา ( X = 3.84, S.D. = 1.14) ด้านที่ 2 การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ( X = 3.73, S.D. = 1.17) 

และด้านที่ 3 การมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ( X = 3.71, S.D. = 1.18) มีค่าใกล้เคียงกัน

 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์

โลกได้รูปแบบ

  การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบัสถานการณ์โลก ประกอบไปด้วย 

7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  
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3) ด้านการมุง่เน้นนักเรยีน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวข้อง 4) ด้านการจดัการสารสนเทศ  5) ด้านการบรหิารบคุคล 

6) ด้านการบริหารงานวิชาการ 7) ด้านจัดการกระบวนการสนับสนุน 

 3. ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรูปแบบการบริหารโรงเรียน

มธัยมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก พบว่า ครปูฏิบตักิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาท่ีอยู่ใน

โครงการโรงเรียนมาตราฐานสากลในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 240 คน เห็นว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก ทั้ง 7 องค์ประกอบมีความเหมาะสมและ 

ความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการบริหาร, โรงเรียนมัธยมศึกษา, ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก

ABSITRACT

 The purposes of this study was 1) to synthesize elements of administration model for  

the excellence of secondary schools world situation, 2) to develop administration model for  

the excellence of secondary schools world situation, and 3) to evaluate propriety and possibility 

of synthesize Administration model for the excellence of secondary schools world situation 

implementation. The study was conducted by 3 processes: 1) synthesizing elements of 

administration model for the excellence of secondary schools world situation by interviewing  

9 experts and asking 240 school administrators in World-class standard school project in Bangkok 

to complete questionnaires, 2) developing administration model for the excellence of secondary 

schools world situation by using administration model for the excellence of secondary schools 

world situation evaluation form verified by 5 professionals and 3) evaluate propriety and possibility 

of synthesize Administration model for the excellence of secondary schools world situation 

implementation by asking 240 teachers to complete propriety and possibility of implementation 

evaluation forms.

 1) There are 5 elements of administration model for the excellence of secondary schools 

world situation. Schools’ educational management and administration in overall implemented in 

an excellent level ( X = 3.95, S.D. = 0.95). When considering each element, the implementation 

was at an excellent level in every element. The fifth element: Human Resource management was 

( X = 4.47, S.D. = 0.44). The fourth element: information management was ( X = 4.00, S.D. = 0.82). 

The first element: School administrator leadership was ( X = 3.84, S.D. = 1.14). The second element: 

school development planning was ( X = 3.73, S.D. = 1.17) the third element: students, parents, 

and related people focusing was ( X = 3.71, S.D. = 1.18) 
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 2) After developing administration model for the excellence of secondary schools world 

situation, 7elements were found which are 1) school administrator leadership , 2) school 

development planning, 3) students, parents, and related people focusing, 4) information 

management, 5) human resource management, 6) academic management, and 7) supporting 

method management.

 3) After evaluating propriety and possibility of synthesize Administration model for  

the excellence of secondary schools world situation implementation, it was found that 240 teachers 

in World-class standard school project in Bangkok proved that 7 elements of administration model 

for the excellence of secondary schools world situation were proper and possible to implement 

in excellent level.

Keywords: Administration Model, Secondary School, Excellence of the World Situation

บทน�า

 การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วทั้งด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐศาสตร์  

ฐานความรู ้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศท�าให้ แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัว

อยู่โดยล�าพังได้แต่ละประเทศจ�าเป็นต้องร่วมมือ

และพ่ึงพาอาศยัซึง่กันและกันมากขึน้ ในขณะเดียวกัน

สงัคมปัจจบัุนก็เตม็ไปด้วยข้อมลูข่าวสารท�าให้คนต้อง

คิดวิเคราะห์ แยกแยะ และตัดสินใจให้รวดเร็ว เพื่อ

ทันเหตกุารณ์ในสงัคมทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนมากขึน้  

ส่ิงเหล่านี้น�าไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า 

และอตุสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้

และเป็นแรงผลักดันส�าคัญท่ีท�าให้หลายประเทศ

ต้องปฏริปูการศึกษาเพ่ือเสรมิสร้างคุณภาพของการ

จดัการศกึษาส�าหรบัความพร้อมในการเข้าสูศ่ตวรรษ

ที่ 21เพื่อศักยภาพในการแข่งขันในระดับเวทีโลก 

 ป ัจจุบันโรงเรียนในสัง กัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานใช้การบรหิารงาน

แบบกระจายอ�านาจ และเป็นโรงเรียนนิติบุคคล 

ภายใต้พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาตาม 

รปูแบบใหม่ให้มกีารบรหิารจดัการคณุภาพท้ังระบบ

ครบวงจรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก�าหนดไว้

และสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาระดบัชาต ิใน

การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการต่างๆ

ตามข้อก�าหนดของระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย 

และตามสภาพความต้องการ และทรพัยากรท่ีโรงเรยีน

มอียู่ เพ่ือให้บรรลมุาตรฐานคณุภาพตามท่ีโรงเรยีน

ก�าหนดสิ่งท่ีสังคมคาดหวังจากการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนคือ คุณภาพของนักเรียนและคุณภาพ

ของนักเรียนข้ึนอยู่กับคุณภาพของครู การบริหาร

สถานศกึษาต้องมีการจดัหลักสตูรและการเรียนการ

สอนทีเ่ป็นพลวตัก้าวทันกับสิง่ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ผลกัดนัให้มีการเพ่ิมศกัยภาพการบริหารจดัการศึกษา

ทกุระดบัชัน้ (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 

2553: 1) 
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 ดังนั้นเพ่ือให้การด�าเนินงานตามบทบาท

หน้าท่ีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก�าหนด และสนอง

นโยบายไปสูก่ารปฏิบติัเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลได้อย่างแท้จรงิ โรงเรยีนในประเทศไทย

จึงต้องการในการแข่งขันกับนานาชาติในด้านการ

ศึกษาท่ีจัดอยู่ในระดับต�่าให้สูงข้ึน โรงเรียนจึงน�า

แนวคดิเก่ียวกับรางวัลคณุภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award: TQA) ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบ

ให้กับองค์กรต่างๆ ทัง้ภาคการผลติ และการบรหิาร

ท่ีมคีวามเป็นเลศิในการบรหิารจดัการทกุด้าน และ

มผีลประกอบการในเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ

ของประเทศสหรัฐอเมริก (The Malcolm Baldrige 

National Quality Award: MBNQA) มาบริหาร

โรงเรียน

 ผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะน�าแนวคดิ เก่ียวกับ

การบริหารงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพดังกล่าว 

มาจัดท�ารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่

ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก  

เพ่ือน�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรบัผูบ้รหิารในการบรหิาร

โรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผล

ทางการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาสู ่ความเป ็นเลิศท่ีสอดคล ้องกับ

สถานการณ์โลก 

 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 

กระบวนการวิจัย  
แนวคิดเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินคณุภาพการบริหาร 

1. เกณฑ์ของรางวลัคณุภาพแหง่ชาติของประเทศไทย 
 (Thailand Quality Award: TQA) 
2. เกณฑ์ของรางวลัสถานศกึษาพระราชทาน 
3. เกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm  
Baldridge National Quality Award: MBNQA) 
4. เกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาติประเทศสิงคโปร์ 
 (Singapore Quality Award: SQA) 
5. เกณฑ์รางวลัความเป็นเลิศในธุรกิจของประเทศออสเตรเลีย  
(Australian Business Excellence Award: ABEA) 
6. เกณฑ์รางวลัความเป็นเลิศของสถานศกึษาในฮอ่งกง  
(The Outstanding School Award) 
7. เกณฑ์รางวลัของประเทศสิงคโปร์ (The Singapore Quality 
Class: SQC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกบั

สถานการณ์โลก 

 
 

พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง

กับสถานการณ์โลก 

แนวคดิเก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาสูค่วาม
เป็นเลศิท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์โลก ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลกั ดงันี ้
ด้านท่ี  1   ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา 
ด้านท่ี  2   การวางแผนพฒันาสถานศกึษา 
ด้านท่ี  3   การมุ่งเน้นนกัเรียน ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้อง 
ด้านท่ี  4   การจดัการสารสนเทศ 
ด้านท่ี 5 การบริหารงานบคุคล 
 
 
 
 

 
 

แนวคดิเก่ียวกบัสถานการณ์โลกในศตวรรษท่ี 21 
- สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บริบทของประเทศไทย  4.0 

ประเมินรูปแบบ 
- ความเหมาะสม 
- ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนท่ี 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบ

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยศึกษาวิเคราะห์

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ท้ังในประเทศ เพ่ือได้มาซึง่องค์ประกอบการบรหิาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง 

กับสถานการณ์โลก ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

ในการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามกลุ ่มกับ 

ผู ้เชี่ยวชาญและผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ท่ีอยู ่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน

กรุงเทพมหานคร

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย

ผูเ้ชีย่วชาญในด้านการบรหิารการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

จ�านวน 9 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 

Method) ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปรญิญาเอก 2)ผูบ้รหิารสถานศึกษาทีม่ปีระสบการณ์

การบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี 3) อาจารย์

ระดบัอุดมศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการศึกษา 

ด้านละ 3 คนรวมทัง้สิน้ 9 คน และใช้แบบสอบถาม

กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในโครงการ

โรงเรยีนมาตรฐานสากล ในกรงุเทพมหานคร จ�านวน 

240 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ด้านประสบการณ์การบรหิาร

และแนวทางการแก้ไขปัญหาภานในองค์กรท่ีเป็น

แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ

แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบ

แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) สอบถามระดับการปฏิบัติงานการ

บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท 

(Likert Scale)  การวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนท่ี 1 

โดยใช้การสังเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) 

จากการสมัภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ในการใช้แบบสอบถาม 

เพ่ือให้ได้มาซึง่รปูแบบการบริหาร โรงเรียนมธัยมศกึษา 

สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก ผู้วิจัยได้ด�าเนินการโดย 1) ร่างรูป

แบบโดยน�าข้อมูลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ในการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบการ

บรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ ท่ีสอดคล้อง

กับสถานการณ์โลก 2) ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น 

ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method)  

โดยเป็นผูท้รงคณุวุฒพิิจารณาความเหมาะสมและ

ความถูกต้องของรูปแบบที่สร้างขึ้น จ�านวน 5 คน 

ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุด้ิานการบรหิารสถานศกึษา

เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาท่ีมวุีฒกิารศกึษา

ระดับปริญญาเอก จ�านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา 

จ�านวน 2 คน 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาสู ่ความเป ็นเลิศท่ีสอดคล ้องกับ

สถานการณ์โลก

 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 2 โดย 

น�าข้อมลูของข้อค�าถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า

จากแบบประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสมและ

ความถูกต้องของรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษา

สู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก  

โดยใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ส่วนค�าถามท่ีเป็นข้อมูล

ปลายเปิดและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ใช้การวิเคราะห์

เน้ือหาและสรปุเป็นประเดน็ประกอบผลการประเมนิ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรปูแบบการ

บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ่ความเป็นเลิศที่

สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ด�าเนินการโดยน�ารปู

แบบที่พัฒนาและตรวจสอบจากขั้นตอนที่ 2 ไปให้

ครูปฏบิัตกิารโรงเรียนมัธยมศึกษาทีอ่ยู่ในโครงการ

โรงเรียนมาตราฐานสากลในกรุงเทพมหานคร โดย

การตอบแบบประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้ 

 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูปฏิบัติการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในโครงการโรงเรียน

มาตราฐานสากลในกรุงเทพมหานคร จ�านวน  

240 คน 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง 

กับสถานการณ์โลก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ

 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 โดยใช้

แบบประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน

การน�าไปใช้ของรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา

สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

ผลการวิจัย

  ผลการวิจัยพบว่า 

 1. องค ์ประกอบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาสู ่ความเป ็นเลิศท่ีสอดคล ้องกับ

สถานการณ์โลก มี 5 องค์ประกอบ ในแต่ละด้าน 

ได้แก่ ด้านท่ี 1 ด้านภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา, 

ด้านที่ 2 ด้านการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา, ด้านที่ 3 

ด้านการมุง่เน้นนกัเรยีน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวข้อง, 

ด้านที่ 4 ด้านการจัดการสารสนเทศ, ด้านที่ 5 ด้าน

การบริหารงานบุคคล ในภาพรวมการบริหารและ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติใน

ระดับมาก

 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

มัธยม ศึกษาสู ่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก ได้รูปแบบตามองค์ประกอบหลัก 

7 องค์ประกอบในแต่ละด้าน คือ 1) ด้านภาวะผู้น�า

ของผู ้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านการวางแผน

พัฒนาสถานศึกษา 3) ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน ผู้

ปกครองและผู ้ เกี่ยวข้อง 4) ด ้านการจัดการ

สารสนเทศ 5) ด้านการบริหารบุคคล 6) ด้านการ

บริหารงานวิชาการ 7) ด้านจัดการกระบวนการ

สนับสนุน 

 3. การประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก มคีวามเหมาะสมและความเป็นไป

ได้อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 

สถานการณ์โลก ในภาพรวมรูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 

สถานการณ์โลก มี 7 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ด้าน

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านการ

วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ด้านการมุ่งเน้น

นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 4) ด้านการ

จดัการสารสนเทศ 5) ด้านการบรหิารบคุคล 6) ด้าน

การบริหารงานวชิาการ 7) ด้านจดัการกระบวนการ

สนับสนุน ดังภาพที่ 1
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การศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติใน
ระดบัมาก 

2. การพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมัธยม  ศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิ ศท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์โลก  ได้รูปแบบตาม
องค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบในแต่ละ
ด้าน คือ 1) ด้านภาวะผู้ น าของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา 2) ด้านการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา 3) ด้านการมุ่ งเน้นนักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้อง 4) ด้านการจดัการ
สารสนเทศ 5) ด้านการบริหารบุคคล  6) 
ด้านการบริหารงานวิชาการ 7) ด้านจัดการ
กระบวนการสนบัสนนุ  

3. การประเม ินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์

โลก มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดบัมาก 
 
อภปิรายผล 
 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ ความ เป็น เลิศ ท่ี
สอดคล้องกับ สถานการณ์โลก ในภาพรวม
รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกบั สถานการณ์โลก 
มี 7 องค์ประกอบหลกั คือ 1) ด้านภาวะผู้น า
ของผู้ บ ริห ารสถานศึกษา  2) ด้ านการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ด้านการ
มุ่งเน้นนักเรียน ผู้ ปกครองและผู้ เก่ียวข้อง  
4) ด้านการจัดการสารสนเทศ 5) ด้านการ
บริหารบคุคล 6) ด้านการบริหารงานวิชาการ 
7) ด้ านจัดการก ระบวนการสนับสนุ น  
ดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์โลก 

 องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

โรงเรียน มีความส�าคัญ เนื่องจากผู้บริหารสถาน

ศึกษาจะต้องเป็นแกนหลักในการบริหารงาน และ

ด�าเนินงานร่วมกับบุคลากรแกนน�าอื่นๆ เพ่ือช่วย

ผลกัดนัส่งเสรมิสนบัสนนุ และประสานให้บคุลากร

ภายในโรงเรียน และบุคลากรผู้เก่ียวข้องภายนอก

ร่วมกันท�างานเป็นทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการ

ศกึษาให้เป็นระบบครบวงจรโดยเฉพาะการใช้ภาวะ

ผู้น�าแบบประชาธิปไตยในการบริหารงาน ผู้รู ้จัก 

ใช้ความสามารถ ของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ให้ได้ประโยชน์

มากท่ีสุด และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการด�าเนินงาน 

จากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

โรงเรียน ท่ีจะน�าเอาเทคนิควิธี และกระบวนการ

บริหารท่ีเหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ 

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2547: 3)

 องค์ประกอบด้านการวางแผนพัฒนา

สถานศึกษา มีความส�าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากการ

พัฒนาสถานศึกษา เป็นขั้นตอนในการก�าหนด

วัตถุประสงค์ และพิจารณาถึงวิธีการท่ีควรปฏิบัติ

เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์นัน้ ดงัน้ัน ผูบ้ริหารจงึต้อง

ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย และวิธี

ด�าเนินการ การวางแผน ประกอบด้วย การด�าเนินการ

ตรวจสอบตัวเองเพ่ือก�าหนดสถานภาพในปัจจุบัน

ขององค์การ การทบทวน และปรับแผนเมือ่สถานการณ์

เปลีย่นแปลง การตดิต่อสือ่สารในกระบวนการของ

การวางแผนเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ  

ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550)และยังสอดคล้อง

การศกึษาวิจยัเพ่ือพัฒนาเรือ่ง “The Evaluation of 

Total Quality Management (TQM) in a Korean-

American Christian Ministry” เป็นการศึกษาการ

บริหารงานโดยวิธี TQM ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

ในโบสถ์ลอสแองเจลสิ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคณุภาพ
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ในโบสถ์ 5 ด้าน คือ 1) ภาวะผู้น�า 2) การศึกษา  

3) การฝึกอบรม 4) การวัดผล 5) ทีมงาน และการ

ด�าเนินการ (Ahn. 2001: 62-75)

 องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นนักเรียน 

ผู ้ปกครองและผู ้เก่ียวข้อง มีความส�าคัญ ทั้งนี้

เนือ่งจากผูบ้รหิารสถานศึกษาไม่สามารถจะปฏิบตังิาน

ตามล�าพังคนเดียวได้ ประกอบกับ รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดให้มีการ 

กระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อให ้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 

 องค์ประกอบด้านการจัดการสารสนเทศ  

มีความส�าคัญ ท้ังน้ีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง  

ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้ทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี ในการวัด

และวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน การเก็บข้อมลู และ

การแปลข้อมูลไปสู่สารสนเทศ การบูรณาการ และ

การใช้ความรู้ในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลเพ่ือ

สนบัสนนุการตัดสนิใจในทุกระดบัของสถานศกึษา

และเผยแพร่ข้อมลูอย่างรวดเรว็ ในสงัคมยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ซึ่ง

สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมนิสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2546: 2-3) 

 องค์ประกอบด้านการบริหารงานบุคคล  

มคีวามส�าคญั เนือ่งจากการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ต้องใช้ขีดสมรรถนะเป็นหลกั (Competency-based 

Management) โดยมกีารก�าหนดขีดสมรรถนะหลกั 

และขีดสมรรถนะเฉพาะต�าแหน่ง ของบุคลากร

อย่างชัดเจนมีการประเมิน พัฒนา และพิจารณา

ความดีความชอบ แต่งตั้งโยกย้ายโดยอาศัยข้อมูล

ขีดสมรรถนะเป็นเกณฑ์ ซึ่งหากมีการใช้ระบบ 

ดังกล่าวอย่างจริงจัง และเปิดเผยโปร่งใสด้วยการ

ประเมินผลงานระบบเปิด และตรวจสอบได้เป็น

เรื่องของการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลัก 

ธรรมาภิบาล ให้เป็นเกณฑ์ส�าคัญประการหนึ่ง  

ก็จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตน

ตามหลกัธรรมาภบิาลได้ ซึง่สอดคล้องกับ ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2544) 

 องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการ 

มีความส�าคัญ งานวิชาการเก่ียวข้องกับการวัดผล

และประเมนิผลผูเ้รียน เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรบัครแูละ

ผู้บริหารท่ีจะได้ทราบถึงคุณภาพของผู้เรียนว่า 

มคีวามก้าวหน้าท้ังในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 

คุณธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ซึ่งเป็นผล 

มาจากการจดักระบวนการเรยีนการสอน สถานศกึษา

มีการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้  สถานศึกษา มีการจัด

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญและ 

ส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนเป็นรายบคุคล มกีารสร้าง

และจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ และสถานศึกษามีการนิเทศอย่างเป็นระบบ

ซึ่งสอดคล้อง ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550)  

พบว่า การบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 6  

องค์ประกอบย่อย ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดท�า

และพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา สถานศกึษามกีาร

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

สถานศกึษามกีารวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ของ

ผู้เรียน สถานศึกษามีการนิเทศอย่างเป็นระบบ 

สถานศึกษามีการจัดส่ือเทคโนโลยีการเรียนรู้ และ

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสถานศึกษา 

มีการสนับสนุนจุดมุ ่ งหมายของผู ้ เ รียนและ 

สถานศึกษา

 องค์ประกอบด้านจัดการกระบวนการ

สนับสนุน มีความส�าคัญ การบริหารงานทั่วไปเป็น 

กระบวนการส�าคัญที่ช่วยประสานส่งเสริม และ
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สนับสนุน และอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการ 

ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของ

ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา สถานศกึษา ตลอดจน

การจัด และการให้บริการการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถานสังคมอื่น  

น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบรหิารจดัการ ออกแบบ

และบริหารอาคารสถานท่ีอย่างเป็นระบบ สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการ

ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ นิชาภา ประสพอารยา. 

(2543: 119-120) ได้กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป

เป็นกระบวนการส�าคัญทีช่่วยประสานส่งเสรมิ และ

สนับสนุน และอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้

บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของ

ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา สถานศกึษา ตลอดจน

การจดั และการให้บรกิารการศกึษาของบคุคล ชมุชน 

องค์กร หน่วยงาน และสถานสังคมอื่น

 ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิารโรงเรยีน

มัธยมศึกษาสู ่ความเป ็นเลิศที่สอดคล ้องกับ

สถานการณ์โลก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ 

ทุกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและ 

แนวปฏิบตัขิองรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนเพ่ือความ

เป็นเลศิ ในด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 

เห็นด้วยร้อยละ 100 ทั้ง 7 องค์ประกอบหลัก  

องค์ประกอบย่อยและวิธีปฏิบัติ ย่อมชี้ให้เห็นว่า

องค์ประกอบต่างๆ ล้วนมีความส�าคัญต่อรูปแบบ

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก ดังน้ัน ผู้บริหาร

สถานศกึษาจงึควรให้ความส�าคญักับองค์ประกอบ

ทุกด้านกระแส โลกาภิวัตน์ และการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจบนเวทีโลกท่ีท�าให้สภาพการบริหารงาน

ของโรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยซึง

โรงเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เป็น

ศนูย์กลางทางความรู้และวิชาการตามความคาดหวัง

ของสังคมโลก

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้และการวิจัยครั้ง

ต่อไป 

 1. จากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้าน 

ผู้บริหารมีความส�าคัญมาก ดังน้ันการน�ารูปแบบ

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกไปใช้ ผู้บริหารต้อง

มคีวามมุง่มัน่และให้การสนับสนนุอย่างจรงิจงัและ

ต่อเนื่อง พร้อมท้ังการสร้างความรู้ความเข้าใขแก่ 

ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และมีการติดตามประเมินผล

ในการน�าไปใช้เป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรงุและพัฒนา

คุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด เพื่อมุ่งไปสู่

ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรมกีารวิจยัเพ่ือศกึษาคณุลกัษณะ วธีิ

การและแนวทางในแต่ละองค์ประกอบอื่นๆ  

ให้ครอบคลมุพันธกิจ เป้าหมายในทกุด้าน คอื ด้าน

ผูบ้รหิาร ด้านนักเรยีน และในภาพรวมของโรงเรยีน 

เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ ท่ีมุ ่งไปสู ่ความเป็นเลิศ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ี 

เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย 2) เพ่ือยืนยันองค์ประกอบและ 

ตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย  

กลุ่มตัวอย่างเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย จ�านวน 21 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล 

แห่งละ 17 คน ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการ รองผูอ้�านวยการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบคุลากรสนบัสนนุ 

รวม 357 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจัย คอื แบบสัมภาษณ์ก่ึงมโีครงสร้าง และแบบสอบถาม 

สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชงิส�ารวจ การวิเคราะห์เนือ้หา โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ใช้วิธีสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  

ในประเทศไทย ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ร่วมและการจัดการความรู้ 2) การเรียนรู้

เป็นทีม 3) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ความตระหนักรู้ 5) การเสริมพลังอ�านาจ 6) การพัฒนา

ศักยภาพและจริยธรรม 7) พลวัตการเรียนรู้ 8) การคิดริเริ่ม 

 2. ตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 

ในประเทศไทย มี 68 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วมและการจัดการความรู้ ประกอบด้วย  

17 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนรู้เป็นทีม ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 ความตระหนักรู้ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 5 การเสริมพลังอ�านาจ ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาศักยภาพและ

จริยธรรม ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 7 พลวัตการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ

ที่ 8 การคิดริเริ่ม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
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 3. องค์ประกอบและตัวบ่งชีอ้งค์การแห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เอกชน ในประเทศไทย ทั้ง 8 องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี้ ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญว่า มีความเป็นไปได้ 

เหมาะสม และมีความถูกต้อง สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

ค�าส�าคัญ: องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ/ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ใน

ประเทศไทย

ABSTRACT

 The purposes of this research were 1) to study the excellence learning organization factors 

and indicators of the Faculty of Nursing, Private University in Thailand. 2) to confirm the factors 

and indicators of excellent learning organization of the Faculty of Nursing Private Universities in 

Thailand. The sample consisted of 21 Faculties of Nursing, Private Universities in Thailand, each 

providing 17 persons, including the directors, deputy directors, head of department lecturer and 

supporting employees included 357 totally. The research instruments were the semi-structured 

interview and, the questionnaires. The statistics used for analyzed the data were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, content analysis, exploratory factor analysis and confirm 

the data with connoisseurship.

 The findings of this research were:

 1. The factors of the excellence learning organization of Faculty of Nursing Private 

Universities in Thailand consist of 8 factors: 1) Shared vision and knowledge management  

2) Team learning 3) Innovation and information technology 4) Self Awareness 5) Empowerment 

6) potential development and ethics 7 ) learning dynamics 8) Initiatives.

 2. The indicators of the excellent learning organization of Faculty of Nursing of Private 

Universities in Thailand were 68 indicators, namely, factor 1; Shared vision and knowledge 

management, consists of 17 indicators, factor 2; Team learning, consists of 10 indicators, factor 

3; innovation and information technology, consists of 10 indicators, factor 4; self awareness 

consists of 7 indicators, factor 5; empowerment consists of 8 indicators, factor 6 potential 

development and ethics, consists of 7 indicators, factor 7; learning dynamics consists of 6 indicators 

and factor 8; initiatives consists of 3 indicators.

 3. The factors and 68 indicators of excellent learning organization of the Faculty of Nursing of 

Private Universities in Thailand confirmed by experts were feasibility, propriety, accuracy; and utilization.

Keywords: Excellence learning organization factors/Faculty of Nursing, Private University in Thailand
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บทน�า

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นให้คนเป็น

ศนูย์กลางในการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มศีกัยภาพ 

และความคิดสร้างสรรค์ ยกระดบัคณุภาพการศกึษา

สู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี 

ทีเ่น้นการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทางสขุภาพ ภาครฐั

จะมีแนวทางในการพัฒนาและการลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสขุภาพและให้ทุกภาคส่วนค�านึงถึงผลกระทบ

ทีม่ต่ีอสขุภาพ ส่งเสรมิให้มกิีจกรรมทางสขุภาพ เพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพร่วม

กันระหว่างสถานพยาบาลทุกสงักัดในพ้ืนทีส่ขุภาพ 

ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันการศึกษา 

ให้เป็นแหล่งบริการความรู้และวิชาการที่ทุกคน

สามารถเข้าถึงได้(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559: 12) ดังนัน้ 

คนจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญเพราะเป็นแหล่งความรู้ 

และเรยีนรูปั้จจยัต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอก

องค์การน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

องค์การ คนที่มีความรู ้ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมี

คุณค่าและเป็นทุนขององค์การ หากองค์การนั้น 

มีการจัดการความรู้ท่ีดีก็จะสามารถรักษาความได้

เปรยีบในการแข่งขัน องค์การย่ิงมคีวามรูม้ากเท่าไร 

ก็ย่ิงสามารถเรียนรู ้ในสิ่งใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้น  

เมื่อเกิดการเรียนรู้มากขึ้นย่อมเกิดการพัฒนาเป็น

ความรูใ้หม่ได้มากขึน้ มโีอกาสได้ใช้ความรูเ้พ่ือการ

เปลีย่นแปลงด้านการบรหิาร การฝึกอบรม และการ

พัฒนา เรียกว่าเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เซ็งเก้

(Senge, 1990) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรยีนรูค้อื

สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายขีดความสามารถ

ของตนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่ตั้ง

เป้าหมายไว้ มีการสร้างรูปแบบการคิดใหม่ๆ และ

การขยายความคิดอย่างอิสระเป็นท่ีซึ่งแต่ละคน 

มวิีธีการเรียนรู้ร่วมกันน�าไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีต้องการ 

ประกอบไปด้วยแนวทางส�าคัญท่ีเรียกว่าวินัย  

5 ประการ ทีจ่ะผลกัดนัและสนับสนนุให้เกิดองค์การ

แห่งการเรยีนรูข้ึน้ ได้แก่ 1) การคดิเชงิระบบ (Systems 

Thinking) 2) การเรยีนรูข้องสมาชกิในองค์การ (Personal 

Mastery) 3) แบบแผนทางจิตใจหรือความมีสติ 

(Mental Model) 4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

(Building Shared Vision) และ 5) การเรียนรู้เป็นทีม

(Team Learning) และมาร์ควอร์ดท (Marquardt, 

2002: 23) ได้กล่าวว่าองค์การท่ีจะพัฒนาไปสู่

องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ เป็นเคร่ืองมือ 

น�าไปสู ่ความส�าเร็จ จะต้องประกอบด้วยองค์

ประกอบที่จ�าเป็น 5 ประการ คือ 1) พลวัตการเรียน

รู(้Learning Dynamics) 2) การปรบัเปลีย่นองค์การ 

(Organization Transformation) 3) การเพ่ิมอ�านาจ

แก่บุคคล (People Empowerment) 4) การจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management) และ 5) การใช้

เทคโนโลยี (Technology Application) การ์วิน 

(Garvin, 1993 : 78-91) ได้การพัฒนาองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพ่ือน�าองค์การฝ่าฟันไปสู่

ผลก�าไรและข้อได้เปรียบองค์การอื่น โดยพัฒนา

องค์การแห่งการเรยีนรู ้5 ด้าน คอื ด้านการแก้ปัญหา

อย่างมีระบบ ด้านการทดลองแนวทางใหม่ๆ ด้าน

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและอดีต 

ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งท่ีผู ้อื่น

ท�าได้เป็นอย่างดี และด้านการถ่ายทอดความรู้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิจารณ์ พานิช 

(2548: 5) กล่าวถึงองค์การที่เอื้อการเรียนรู้จะมี

ลักษณะเป็นพลวตั (Dynamics) มกีารเปล่ียนแปลง

ในลกัษณะของพัฒนาการคล้ายมชีวิีต มผีลงานดขีึน้

เร่ือยๆ ท้ังในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ 

การสร้างนวัตกรรม (Innovation) มีวัฒนธรรม
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องค์การ (Corporate Culture) นอกจากน้ียังม ี

ผู้กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ในหลายมุมมอง

เช่น ณัฏฐิกา ณวรรณโณ (ออนไลน์, 2549)  

ขยายความถึงการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้

ในด้านการปรับเปลี่ยนองค์การซึ่งต ้องปฏิรูป

องค์การให้ก้าวสูค่วามเป็นเลศิโดยมุง่ความสนใจใน 

4 องค์ประกอบ คือ 1) วิสัยทัศน์ 2) วัฒนธรรม  

3) กลยุทธ์ และ 4) โครงสร้างขององค์การ

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอกชน

เป็นองค์การทางการศกึษาทีม่จีดุมุง่หมายเพ่ือผลติ

บัณฑิตทางการพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ

ในการให้บริการสาธารณสุขในชุมชนทุกระดับ 

ทุกท้องถ่ินทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

นโยบายปฏิรูปสุขภาพและระบบสาธารณสุขของ

ประเทศและมุ่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเน้น

การสร้างเสรมิสขุภาพของตนเองป้องกันการเจบ็ป่วย

โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแล

ตนเองรวมทั้งเป็นองค์การท่ีเป็นผู้น�าทางวิชาการ 

ท่ีจะสร้างและผลิตองค์ความรู้ทางการพยาบาล 

ให้สอดคล้องกับการปฏิรปูระบบสขุภาพท่ีมุง่ส่งเสรมิ 

ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มี

สุขภาวะที่ดี (พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษด์ิ, 2551:  

3) แต่จากการเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคมก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการจดัการศกึษาพยาบาลท้ังทีเ่กิดจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพเปลี่ยนรูปแบบไป

เพ่ือให้ได้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณลักษณะ 

ทีส่อดคล้องกับความต้องการของสงัคม มคีวามสามารถ

ในการคดิรวบยอดวิเคราะห์ วิจารณ์ มทีกัษะความสามารถ

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรอบรู ้

ในเรือ่งต่างๆทีเ่ก่ียวกับระบบการบรกิารสขุภาพและ

ศาสตร์อืน่ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความรูด้้านเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข การตลาด ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม

ชาตพัินธ์ุ ฯลฯ (กาญจนา สนัตพัิฒนาชยั และคณะ, 

2544: 24) การพัฒนาองค์การโดยอาศัยองค์

ประกอบต่างๆ ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้

จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของบุคคลของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนให้มีขีดความสามารถ

ในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของสงัคมรวมทัง้สร้างองค์ความรูน้วัตกรรมทางการ

พยาบาลที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การ

และผูรั้บบริการได้อย่างสงูสดุ แต่การพัฒนาองค์การ

ตามแนวคดิการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ทีเ่ป็นเลศิ

และประสบผลส�าเร็จ ยังไม่สามารถด�าเนินการให้

เป็นรปูธรรม ขาดการปฏบิตัทิีช่ดัเจนไม่ว่าจะเป็นการ

ถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์พยาบาลผูม้อีาวโุสทีม่ี

ประสบการณ์สูงไปยังอาจารย์รุ่นน้องยังไม่มีการ

ด�าเนินการท่ีชัดเจน มีเพียงบางส่วนไม่มากนัก 

ที่มีการจัดเก็บความรู ้ไว้ในสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเป็น

ตัวอย่างให้พยาบาลรุ ่นน้อง ดังน้ันในปัจจุบัน 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ 

เร่ิมมีการต่ืนตัวในการบริหารสถานศึกษาด้วยการ

มุ่งพัฒนาองค์การในทุกด้านเพ่ือพัฒนาสู่การเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ให้ประสบความส�าเร็จ

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เ พ่ือศึกษาองค ์ประกอบองค ์การ 

แห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

 2. เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้องค์ประกอบองค์การ

แห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย

 3. เพ่ือยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์การแห่งการเรยีนรูท่ี้เป็นเลศิ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

 การศึกษาองค์ประกอบองค์การแห่งการ

เรียนรู ้ ท่ี เป ็น เลิศของคณะพยาบาลศาสตร  ์

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยผู้วิจัยสร้าง

กรอบแนวคดิการวิจยั โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความรู ้ 

แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ และการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการบริหารองค์การแห่งการ

เรียนรู้ที่น�าไปสู่ความเป็นเลิศของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ดังนี้ 

 1) แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) ของโนนากะ (Nonaka, 1991)  

อลาวีและเลด็เนอร์(Alavi and Leidner, 2001) และ

ลอว์สัน (Lawson, 2003) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์

เชื่อมโยงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งน�าไปสู่การ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (Marquardt, 

1996; บดนิทร์ วิจารณ์, 2548: 98, วีรวธุ มาฆะศริานนท์ 

และบดนิทร์ วิจารณ์, 2547: 90) ท�าให้การจดัการศกึษา

ประสบผลส�าเร็จ 2) แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) ตามแนว ความคิดของ 

อาร์กีริสและคอน(Argyris and Schon, 1978 : 

345-348) ฮาย วิลไรท์และคล้าค (Hayes, 

Wheelwright & Clark 1988: 89) เซ็งกี้ (Senge 

1990: 78) ได้เสนอแนวทางการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ 5 ประการ คือ 1) การคิดอย่างเป็นระบบ 

(Systems Thinking) 2) ความรอบรู ้แห่งตน

(Personal Mastery) 3) แบบแผนความคิด (Mental 

Model) 4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building 

Shared Vision) 5) การเรียนรู ้เป็นทีม (Team 

Learning) มาร์ควอรดท์(Marquardt, 1996: 132-

158) กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ใน 5 องค์

ประกอบ ได้แก่ 1) พลวัตการเรียนรู้ (Learning 

Dynamics) 2) การปรับเปลีย่นองค์การ (Organization 

Transformation) 3) การเพ่ิมอ�านาจแก่บุคคล 

(People Empowerment) 4) การจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) 5) การใช้เทคโนโลยี 

(Technology Application) เพ็ดเลอร์และคณะ

(Pedler and Others, 1991: 18-27) น�าเสนอ 

ผลการวจิยัทีพ่บว่า องค์การแห่งการเรยีนรูม้ลีกัษณะ

ที่ส�าคัญอยู่ 5 ด้าน 1. ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) 

2. ด้านการมองภายในองค์การ (Looking Us) 3. 

ด้านโครงสร้าง (Structures) 4. ด้านการมองภายนอก 

(Looking Out) 5. ด้านโอกาสในการเรียนรู ้ 

(Learning Opportunities) การ์วนิ(Garvin (1993) 

ได้แนะน�าหลัก 5 ประการในการเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 1) การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

(Systematic Problem Solving) 2) การทดลอง 

แนวทางใหม่ๆ (Experimentation With New 

Approaches) 3) การเรียนรู้จากประสบการณ ์

ของตนเองและอดีต (Learning from Their Own 

Experience and Past History) 4) การเรียนรู ้

จากประสบการณ์และสิ่งท่ีผู้อื่นท�าได้เป็นอย่างดี 

(Learning from the Experience and Best 

Practices of Others) 5) การถ่ายทอดความรู ้

อย่างรวดเร็ว(Transferring Knowledge Quickly) 

โก๊ะ (Goh, 1998) น�าเสนอปัจจัยหลักที่จ�าเป็นต่อ

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ทีม่ปีระสทิธิภาพ 

5 ประการ และปัจจยัสนับสนุน 2 ประการทีผู่บ้รหิาร

ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1) ความชัดเจนและการสนับสนุน

พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy) 2) ภาวะผู้น�า 

(Leadership) 3) การทดลอง (Experimentation) 

4) การถ่ายทอดความรู้ (Transfer of Knowledge) 

5) การท�างานเป็นทมีและความร่วมมอื (Teamwork 

and Cooperation) 6) การออกแบบองค์การ 

(Organizational Design) 7) ทักษะและสมรรถนะ
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การท�างานของพนักงาน (Employees Skills and 

Competencies) เบนเนตและโอเบรน (Bennett 

and O’Brien, 1994) น�าเสนอปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

ความสามารถขององค์การแห่งการเรียนรู้และการ

เปลี่ยนแปลง 12 ประการ ดังนี้ 1) กลยุทธ์และวิสัย

ทัศน์ (Strategy and Vision) 2) การปฏิบัติของ 

ผูบ้รหิาร (Executive Practices) 3) การปฏบิัตขิอง

ผู้จัดการ(Manager Practices) 4) บรรยากาศของ

องค์การ (Climate) 5) โครงสร้างองค์การ/งาน 

(Organization/Job Structure) 6) การหมุนเวียน

ของข้อมูล (Information Flow) 7) การปฏิบัติของ

แต่ละบคุคลและทมี (Individual and Team Practices) 

8) กระบวนการท�างาน (Work Processes) 9) เป้าหมาย

การปฏบิตังิาน (Performance Goal) 10) การอบรม

และการศกึษา (Training and Education) 11) การ

พัฒนาบคุคล/ทีม (Individual/Team Development) 

12) รางวัล (Rewards/ Recognition)

 ส�าหรับนักวิชาการไทย วิจารณ์ พานิช 

(2550: 167) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ว่าเป็น

องค์กรที่ท�างานผลิตผลงานไปพร้อม ๆ กับเกิดการ

เรยีนรู ้สัง่สมความรูแ้ละสร้างความรูจ้ากประสบการณ์

ในการท�างาน พัฒนาวิธีการท�างาน และระบบงาน

ขององค์กรไปพร้อม ๆ กัน มีลักษณะเป็นพลวัต 

(Dynamic) มีการสร้างนวัตกรรม (Innovation)  

มีวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) มีเจตคติ 

โลกทัศน์ วิธีคิดในลักษณะของ “บุคคลเรียนรู ้” 

(Learning Person) มีทักษะของการเป็นบุคคล

เรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันจากการกระท�า (Interactive Learning 

Through Action) มีหลักส�าคัญ 5 ประการของการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้ ได้แก่ 

1) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 2) การ

เป็นบุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) 3) การมี

แบบแผนความคดิ (Mental Models) 4) การมวิีสยั

ทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 5) การเรียนรู้ร่วมกัน

เป็นทีม (Team Learning) ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 

(2551: 266-288) น�าเสนอองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศกึษาไว้ดงันี1้) การรเิริม่ 2) การมส่ีวนร่วม 

3) การส่งเสริม 4) การเป็นต้นแบบ ผู้บริหารต้อง

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินการ

และการปฏิบัติ 5) การเปิดโอกาส 6) การติดตามผล 

7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารและอาจารย์

ในคณะพยาบาลศาสตร์ สรุปได้ดังน้ี 1) การคิด

อย่างเป็นระบบ(Systems Thinking) 2) บคุคลรอบรู้ 

(Personal Mastery) 3) แบบแผนทางความคิด 

(Mental Models) 4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 

(Building Shared Vision) 5) การเรยีนรูร่้วมกันเป็นทีม 

(Team Learning) 6) การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

(Systematic Learning) 7) องค์การ(Organization) 

8) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล(Potential 

Development and Ethics) 9) การจัดการความรู้ 

(Knowledge Management 10) เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology 11) การเสรมิ

พลังอ�านาจ(Empowerment) 12) การคิดริเร่ิม 

(Initiative) 

  จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี  

หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งจาก

นกัวชิาการ นกับริหารองค์การ หน่วยงาน Website 

Internet และแหล่งข้อมลูส�าคญัต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นปัจจยั

ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัย

จงึได้น�ามาสร้างกรอบแนวคดิการวิจยั องค์ประกอบ

องค์การแห่งการเรยีนรู้ท่ีเป็นเลศิ ของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย  

ดังแสดงในภาพที่ 1
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ความคิ ด  (Mental Models) 4) การส ร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม (Building Shared Vision) 5) 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
6) การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic 
Learning) 7) อ ง ค์ ก า ร (Organization) 8) 
การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Potential 
Development and Ethics) 9) การจัดการ
ค ว า ม รู้  (Knowledge Management 10) 
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ  ( Information 
Technology 11) ก า ร เส ริม พ ลั ง อ า น า จ
(Empowerment) 1 2 )  ก า ร คิ ด ริ เ ร่ิ ม 
(Initiative)  

  จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องทั ง้จากนักวิชาการ นักบ ริหาร
องค์การ หน่วยงาน Website Internet และ
แหล่งข้อมูลส าคัญต่าง ๆ  ซึ่ ง เป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ผู้ วิจัยจึงได้น ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 
องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เอกชน ในประเทศไทย ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 
 
 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ี
การจัดการความรู้ 

 

 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

 
องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเอกชน  
ในประเทศไทย 

วารสาร บทความ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ี
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
*การจัดการความรู้ 

* องค์การแห่งการเรียนรู้  

Internet, Website, Online 

วิธีการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 เตรยีมโครงร่างการวิจยั 

และสร้างกรอบแนวคิด

 1. ผูวิ้จยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการความรู ้ 

องค์การแห่งการเรียนรูท้ีเ่ป็นเลศิจากเอกสาร ต�ารา 

หนังสือ ข้อมูล งานวิจัยของบุคคล และหน่วยงาน

ต่าง ๆ Website Internet น�ามาสังเคราะห์เนื้อหา

สรุปเป็นประเด็นส�าคัญ แล้วน�ามาสร้างเครื่องมือ

เป็นแบบสมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเพ่ือน�าไป

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ

 2. ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ

ทรงคณุวุฒด้ิานการจดัการความรูแ้ละองค์การแห่ง

การเรียนรู้ 11 คน น�าประเด็นที่ได้มาบูรณาการกับ

ข้อมลูจากข้อ 1 สร้างเป็นกรอบแนวคิดองค์การแห่ง

การเรียนรู ้ท่ีเป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน น�ามาสร้างเคร่ืองมือเป็น

แบบสอบถามเพ่ือน�าไปเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง

 ขัน้ตอนท่ี 2 วเิคราะห์องค์ประกอบองค์การ

แห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย โดยการวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงส�ารวจ(Exploratory Factor 

Analysis) สกัดปัจจัยด้วยเทคนิค Principal  

Factor Analysis : PCA เพ่ือสังเคราะห์หา 

องค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูท่ี้เป็นเลศิ 

ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  

โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 

คณะพยาบาลศาสตร ์  มหาวิทยาลัยเอกชน  

ในประเทศไทย 21 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 17 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล 357 คน

 การตรวจสอบ รับรอง ยืนยันองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของ
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คณะพยาบาลศาสตร ์  มหาวิทยาลัยเอกชน  

ในประเทศไทย ผู้วิจัยน�าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปด�าเนินการสัมมนาอิง 

ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ�านวน 9 คน  

โดยผูวิ้จยัน�าเสนอองค์ประกอบพร้อมตัวบ่งชีอ้งค์การ

แห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน เพื่อ

ด�าเนินการตรวจสอบ ยืนยันความเป็นประโยชน์ 

ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง  

ขององค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 

 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย  

เป็นข้ันตอนการจัดท�ารายงานผลการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 23 แห่ง  

ท่ัวประเทศ (Wikipedia) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วิจัย ผู ้วิจัยก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ประมาณการขนาดตวัอย่างของเครซีแ่ละมอร์แกน

(Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 21 แห่ง 

เพ่ือให้การได้มาของข้อมลูจากคณะพยาบาลศาสตร์

แต่ละแห่งมคีวามเท่าเทยีม ผูวิ้จยัก�าหนดผูใ้ห้ข้อมลู

จากคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) ตาม

คณะพยาบาลศาสตร์แต่ละแห่งตามภูมิภาคมีผู้ 

ให้ข้อมลูแห่งละ 17 คน ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการ 

รองผู้อ�านวยการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์และ

บุคลากรสนับสนุน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ�านวน 

357 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา

 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เก่ียวข้อง

กับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ

ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

 2. ตวัแปรทีศึ่กษา คือตวัแปรท่ีเกีย่วข้องกับ

องค์การแห่งการเรยีนรู้ท่ีเป็นเลศิ ของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีได้จากการสงัเคราะห์

เอกสารและการบรูณาการกับรายละเอยีดทีไ่ด้จาก

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้ วิจัยใช้เครื่องมือ 3 

ประเภท

 1. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร ้าง 

(Semi Structure Interview) ใช ้สัมภาษณ ์

ผู้เชี่ยวชาญ 11 คน 

 2 .  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 

(Opinionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง

 3. แบบตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบ  

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi Structure 

Interview) ผู ้วิจัยด�าเนินการสร้างและพัฒนา 

โดยการน�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนไปปรึกษากับ

อาจารย์ท่ีปรึกษา ปรบัปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าแล้ว

น�าไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวฒุ ิ11 คน

 ส� าหรับแบบสอบถามความคิด เ ห็น

(Opinionnaire) ผู้วิจัยด�าเนินการพัฒนา ดังนี้  

 1. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่ 

บูรณาการสร้างข้อค�าถามตามกรอบแนวคิด เพ่ือ

สอบถามความคิดเห็นเ ก่ียวกับองค ์การแห่ง 

การเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน จากกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 

แบ่งเป็น 2 ตอน
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 ตอนที่ 1  สอบถามเก่ียวกับข้อมลูสถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการ

ศึกษา ต�าแหน่งงาน และประสบการณ์การท�างาน 

ก�าหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (check list)

 ตอนที่ 2  สอบถามเก่ียวกับองค์การแห่ง

การเรียนรู ้ที่เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเอกชน เป็นข้อค�าถามแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating scale) ของไลเคอร์ท (Likert 

scale) 5 ระดับ น�าไปเสนอขอค�าแนะน�าจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับแก้ไขแล้วน�าไป 

1) น�าแบบสอบถามความคิดเห็นไปตรวจสอบ

คุณภาพความเที่ยงเชิงเนื้อหา(Content Validity) 

จากผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน ด�าเนนิการหาประสทิธิภาพ

ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) โดยข้อค�าถาม

แต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.6 -1.00 ถือว่าใช้ได้

ทุกข้อ 2) น�าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลอง

ใช้กับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรงุเทพธนบรุทีีไ่ม่ได้เป็นกลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 30 ชดุ 

น�ามาวิเคราะห์หาค่าความเชือ่มัน่(Reliability) โดย

การค�านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(α -coefficient) 

ด้วยวิธีการของครอนบัค(Cronbach’s alpha 

coefficient) โดยท้ังฉบับมีค่า .980 และ 3) น�า

แบบสอบถามท่ีผ่านการหาประสิทธิภาพแล้วไป

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

 ผูวิ้จยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ วุฒิทาง 

การศึกษา ต�าแหน่ง และประสบการณ์ในการ

ท�างาน โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเอกชน ใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธี

สกัดปัจจัย (Principal Factor Analysis : PCA) 

หมนุแกนแบบออโธโกนอล(Orthogonal Rotation) 

แบบตัง้ฉากด้วยวิธีแวรแิมกซ์ (Varimax) เพ่ือให้ได้

ตัวแปรที่ส�าคัญซึ่งถือเกณฑ์การเลือกตัวแปร 

ที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบ พิจารณาจากค่าความ

แปรปรวนร่วมของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มีค่า

มากกว่า 1 ผู ้วิจัยก�าหนดเกณฑ์พิจารณาเลือก 

องค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (Factor 

Loading) มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปซึ่งถือว่าดีท่ีสุด 

(Beavers and others, 2013: 3, Comrey, and Lee, 

1992: 1, 6) และมีตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ

จ�านวน 3 ตัวแปรขึน้ไป เป็นไปตามเกณฑ์ของไกเซอร์ 

(Kaiser Criterion) (Online)

 4. การตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบ

องค์การแห่งการเรยีนรู้ท่ีเป็นเลศิ ของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ด�าเนินการโดย 1) น�า

องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอกชนทีไ่ด้จาก

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ (Exploratory 

Factor Analysis: EFA) ไปด�าเนินการจัดสัมมนา

อิงผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) จ�านวน 9 คน 

2) การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) 

จะด�าเนินการพิจารณาตรวจสอบ ยืนยัน รับรอง 

องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู ้ท่ีเป็นเลิศ  

ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  
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พร้อมตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบเพ่ือให้ 

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาในด้านความเป็นประโยชน์ 

ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ผูวิ้จยั

วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบองค์การ 

แห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย ประกอบด้วย 

8 องค์ประกอบ ได้แก่

 องค์ประกอบท่ี 1 วิสัยทัศน์ร่วมและการ

จัดการความรู้ (Share Vision and Knowledge 

Management) 

 องค์ประกอบท่ี 2 การเรยีนรูเ้ป็นทมี (Team 

Learning) 

 องค์ประกอบที ่3 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Innovation and Information 

Technology) 

 องค์ประกอบที่ 4 ความตระหนักรู้ (Self 

Awareness) 

 องค์ประกอบท่ี 5 การเสริมพลังอ�านาจ

(Empowerment) 

 องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาศกัยภาพและ

จริยธรรม (Potential Development and Ethics) 

 องค์ประกอบที ่7 พลวตัการเรยีนรู ้(Learning 

Dynamics) 

 องค์ประกอบที่ 8 การคิดริเริ่ม (Initiative) 

 2. ตัวบ่งชี้องค์ประกอบองค์การแห่งการ

เรียนรู ้ ที่ เป ็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย ซึ่งผ ่าน

กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 

(Exploratory factor analysis : EFA)และการ

สัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ และมตีวับ่งชีใ้นแต่ละ

องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 

วสิัยทศัน์ร่วมและการจัดการความรู(้Share Vision 

and Knowledge Management) ประกอบด้วย  

17 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนรู้เป็นทีม 

(Team Learning) ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้องค์

ประกอบที่ 3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Innovation and Information Technology) 

ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 ความ

ตระหนักรู้ (Self Awareness) ประกอบด้วย 7  

ตัวบ่งชี้องค์ประกอบท่ี 5 การเสริมพลังอ�านาจ

(Empowerment) ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ องค์

ประกอบที่ 6 การพัฒนาศักยภาพและจริยธรรม 

(Potential Development and Ethics) ประกอบด้วย 

7 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 7 พลวัตการเรียนรู ้ 

(Learning Dynamics) ประกอบด้วย 6 ตวับ่งชี ้และ

องค์ประกอบที่ 8 การคิดริเริ่ม (Initiative) ประกอบ

ด้วย 3 ตัวบ่งชี้ น�าเสนอเป็นแผนภูมิและตัวบ่งชี้  

ดังนี้
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(Empowerment) ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาศักยภาพและ
จ ริ ย ธ ร ร ม  (Potential Development and 
Ethics) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  7 ตั ว บ่ ง ชี ้
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  7 พ ล วั ต ก า ร เ รี ย น รู้ 

(Learning Dynamics) ประกอบด้วย  6 ตัว
บ่งชี  ้และองค์ประกอบท่ี  8  การคิด ริเร่ิม 
(Initiative) ประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี ้น าเสนอ
เป็นแผนภมูิและตวับง่ชี ้ดงันี ้

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบและตวับง่ชีอ้งค์การแหง่การเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย 

 
องค์ประกอบท่ี1 วิสยัทศัน์ร่วมและ

ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ (Share Vision and 
Knowledge Management) ป ระกอบ ด้ วย 

17 ตัวบ่งชี  ้ดังนี ้1) มีโครงสร้างการบริหาร
องค์กรส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคลากร 2) ผู้บริหารมอบอ านาจให้บุคลากร

5. การเสริมพลังอ านาจ 

1. วิสัยทัศน์ร่วม และ 
   การจัดการความรู้  

 

 
องค์ประกอบ 
และตัวแปร 
องค์การ 
แห่งการ
เรียนรู้ 

ท่ีเป็นเลิศ  

8. การคิดริเร่ิม 
 
 

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. การพัฒนาศักยภาพ 
และจริยธรรม 

 
 

2. การเรียนรู้ของทีม 7. พลวัตการเรียนรู้ 
 
 

4. ความตระหนักรู้ 
 

17 ตัวบ่งชี้ 

10 ตัวบ่งชี้ 

10 ตัวบ่งชี้ 
 

7 ตัวบ่งชี้ 
 

3 ตัวบ่งชี้ 
 

6 ตัวบ่งชี้ 
 

7 ตัวบ่งชี้ 
 

8 ตัวบ่งชี้ 
 

 องค์ประกอบท่ี1 วิสัยทัศน์ร่วมและการ

จัดการความรู้ (Share Vision and Knowledge 

Management) ประกอบด้วย 17 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี  

1) มีโครงสร้างการบริหารองค์กรส่งเสริมการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากร 2) ผู้บรหิารมอบอ�านาจ

ให้บุคลากรในสายงานต่างๆ ตัดสินใจด�าเนินงาน

ตามความรู้ความสามารถ 3) มีการประเมินการ

ปฏิบัตงิานตามภาระหน้าท่ีทีก่�าหนด 4) มรีะบบการ

ท�างานท่ีสร ้างกระบวนการเรียนรู ้ตลอดเวลา  

5) โครงสร้างองค์การเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเพ่ิมพูนความรู้ในองค์การ เช่น มีระบบการ

ท�างานที่สนับสนุนระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  

6) มสีายการบงัคบับญัชากระชบั คล่องตวั เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธิภาพการสือ่สาร และการเรยีนรูข้้ามสายงาน 

7) มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ระหว่างทีมงาน

แบบข้ามสายงานในองค์กร 8) มโีครงสร้างองค์การ

ทีส่นับสนนุขอบข่ายงานเฉพาะในการจดัการความรู้ 

9) บคุลากรทุกระดับมส่ีวนร่วมในการก�าหนดวิสยัทัศน์ 

10) วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

11) มีการก�าหนดวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรแห่งการ
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เรียนรู้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้ 12) มีการจัด

ท�าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นรปูธรรมสอดคล้องกับวิสยั

ทัศน์ 13) มีการใช้กระบวนการต่าง ๆเพ่ือกระตุ้น 

ให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นการใช้

แผนท่ีใช้ความคดิ วิธีการช่วยจ�า การใช้จนิตนาการ 

เป็นต้น 14) ผู้บริหารได้มีการจัดท�าแผนกลยุทธ ์

เพ่ือให้บคุคลทุกส่วนงานเกิดการเรยีนรูท้ัว่ท้ังองค์กร 

15) มกีารสร้างเครอืข่ายการเรยีนรูจ้ากสถาบนัการ

ศึกษาพยาบาลต่างๆท้ังภายในและต่างประเทศ 

16) มีระบบการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารกับหน่วย

งานที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ 17) มีระบบการเรียนรู้

จากการน�าเข้าข้อมูล/ความต้องการของสถาบัน 

ทีป้่อนนักศึกษาเข้าสูร่ะบบมาพัฒนาการด�าเนินงาน

ขององค์การการจัดการความรู้ ซึ่งตรงกับโนนากะ 

และทาเคอุจิ (Nonaka ,& Takeuchi, 1995)  

ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นสภาพที่บุคลากร

สามารถหาความรู้จากประสบการณ์ตรงส�าหรับ 

ใช้ในการท�างาน โดยเน้นความรูจ้ากประสบการณ์ตรง

แต่ไม่ละเลยความรู้จากต�าราและสอดคล้องกับ 

งานวิจยัของ หยางและเอลลงิเจอร์ (Yang & Ellinger, 

2000) ท่ีวิจยัพบว่า การใช้แบบผูน้�าและการสนบัสนุน

การเรียนรู้ระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค์การ 

มกิีจกรรมตามองค์ประกอบในหลายประเดน็ทีเ่ป็น

บทบาทและภารกิจส�าคญัของผูบ้รหิาร เช่น วิสยัทศัน์

ร่วมและการจัดการความรู้(Share Vision and 

Knowledge Management

 องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนรู ้ เป ็นทีม  

(Team Learning) ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1) มีทักษะการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 2)มใีจกว้างยอมรบั

ฟังความคิดเห็นของผู ้อื่น 3) ทีมและบุคลากร 

ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือน�าความรู้ใหม่มาปรับใช้

ต่อไป 4) มกีารเรยีนรูใ้นทมีโดยการแลก เปลีย่นผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย เช่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

อี- เมล์ จดหมายข่าว การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น  

5) มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 6) บุคลากร 

ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการท�างานและการ

เรียนรู ้ภายในกลุ่ม 7) มีระบบการให้รางวัลกับ

บุคลากรและทีมที่เรียนรู ้และช่วยให้ผู ้อื่นเรียนรู ้  

8) บุคลากรปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงเป้าหมายของ

สถาบันมากกว่าการท�างานเฉพาะในหน้าท่ีหรือ

ส่วนงานของตน 9) ให้ความส�าคัญกับการเก็บรกัษา

ความรู้ท่ีส�าคญัของสถาบนัรวมท้ังมกีารแลกเปล่ียน

ความรู้กับผู้อืน่อย่างต่อเนือ่ง 10) มกีารจดัโครงสร้าง

ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการปฏิบติังานของบคุลากร สอดคล้อง

กับงานวิจยัของ ออสบอร์น (Osborne, 1998) ท่ีวจิยั

เรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้และภาวะผู้น�าส�าหรับ

ระบบของวิทยาลยั (The Learning Organizations 

and Leadership for the College System) พบว่า 

องค์ประกอบ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Building 

Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team 

learning) เป็นองค์ประกอบที่ก�าหนดความเป็น

องค์การเรียนรู้

 องค์ประกอบที ่3 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Innovation and Information 

Technology) ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี  

1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

ทีเ่อือ้ต่อการเข้าถึงการเรยีนรู ้เพ่ืออ�านวยความสะดวก

ในการเรยีนรู้ 2)มคีวามหลากหลายของช่องทางของ

ข้อมลูสารสนเทศท่ีจะท�าให้บคุลากรเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก 3) มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

เช่น ห้อง สัมมนารวมทั้งมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วย

สนับสนุนการเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4) ระบบซอฟท์แวร์

ที่ช่วยในการเรียนรู้และมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์

ทีช่่วยในการท�างาน 5) มซีอฟแวร์เครอืข่ายทีอ่อกแบบ
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สอบถามมาส�าหรับใช้กับกลุ ่มคนท่ีท�างานใน

โครงการเดยีวกัน (Groupware) 6) มกีารสนบัสนนุ

การเรยีนรูแ้บบทันเวลา ขจดัสิง่ท่ีเป็นอปุสรรคต่างๆ 

โดยใช้ระบบที่ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

ชัน้สูง 7) มรีะบบสนับสนุนการปฏิบตังิานอเิลก็ทรอนกิส์ 

(Electronic Performance Support Systems : 

EPSS) ซึง่เป็นระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการเสาะหา 

จัดเก็บและกระจายความรู้ ที่ช่วยท�าให้การท�างาน

ของบุคลากรเร็วและดีขึ้น 8) มีระบบสนับสนุนการ

ปฏิบตังิานอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Performance 

Support Systems : EPSS) ที่ได้รับการออกแบบ

ให้เหมาะสมต่อความต้องการในการเรยีนรูข้องสถาบัน 

9) มรีะบบฐานข้อมลูความรูท่ี้ทกุคนสามารถเข้าถึง

ได้อย่างเต็มที่ เพ่ือการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ  

10) มโีปรแกรมในการรวบรวม บนัทึก จดัเก็บ สร้าง 

และถ่ายโอน ข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของสถาบัน สอดคล้องกับ ดวงใจ 

เปลี่ยนบ�ารุง (2555) วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา 

สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ส�าหรับวิทยาลัยพยาบาล 

สงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ 

พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

เป็นองค์ประกอบท่ีมผีลต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้

 องค ์ประกอบท่ี  4  ความตระหนักรู ้  

(Self Awareness) ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

1) มีสิ่งแวดล้อมองค์กรท่ีช ่วยสนับสนุนและ 

ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ 2) มีพันธะสัญญา 

ร่วมกันในการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด

การพัฒนา 3) องค์การเรียนรู้จากความส�าเร็จและ

ความล้มเหลว 4) มีการพัฒนากลยุทธ์และกลไก

ใหม่ๆอย่างต่อเน่ืองที่จะท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้ทั่วทั้งสถาบัน 5) มีระบบในการปรับปรุง

กระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง 6) บุคลากร

ตระหนกัและให้ความส�าคญัต้องการท�าให้สถาบนั

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 7)บคุลากรใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้อยู ่ตลอด เวลา 

สอดคล้องกับบุศรินทร์ สุจริตจันทร์ (2553) ที่วิจัย 

รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการท�างานสูงของ

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

พบว่า การมุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิและการมพัีนธมติร

เครือข่าย มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง

 องค์ประกอบท่ี 5 การเสริมพลังอ�านาจ

(Empowerment) ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  

1) มกีระบวน การสร้างเสริมพลังอ�านาจแก่บคุลากร

ในการท�างานเพ่ือให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้

และการท�างาน 2) มุง่สร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึน

กับบุคลากรในองค์กร 3) จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม 

ความพึงพอใจแก่บุคลากรเพ่ือให้ท�างานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 4) ตระหนักถึงความส�าคัญเรื่อง

สถานภาพของบุคลากร 5) มุ่งสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคล 6) มกีารกระจายอ�านาจและมอบอ�านาจ

เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคตามความรับผิดชอบ

และความสามารถในการเรียนรู ้ของแต่ละคน  

7) ผูบ้รหิารและบคุลากรท�างานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วน

เพ่ือท่ีจะเรยีนรูแ้ละแก้ไขปัญหาร่วมกัน 8) มกีารใช้

ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น จากการที่ผู้บริหารส่งเสริมและ

ขยายโอกาสการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริม

การทดลองและสะท้อนสิง่ท่ีควรเรยีนรูใ้ห้กับบคุลากร

 องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาศกัยภาพและ

จริยธรรม (Potential Development and Ethics) 

ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 1) มุ่งให้บุคลากร

เปล่ียนแปลงค่านิยมและจริยธรรมเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวมขององค์การ 2) มุ่งสร้างแรงจูงใจซึ่งกัน 

และกันระหว่างผูบ้รหิารและบคุลากรเพ่ือความส�าเรจ็

ในการท�างาน 3) ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ๆ 4) สนับสนุน/ส่งเสริมการท�างาน
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เป็นทีม 5) ให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย 6) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ศกัยภาพของบคุลากรให้สอดคล้องกับงานทีร่บัผดิชอบ 

7) สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตาม

วิสัยทัศน์ท่ีมุ ่งมั่นขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ 

มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2002) ได้กล่าวว่าองค์การ

ท่ีจะพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ  

มอีงค์ประกอบส�าคญั คอื บคุคล ซึง่หมายถึงเป็นการ

เสรมิพลงัอ�านาจให้บคุคล (People Empowerment) 

เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์การได้มีการ

เรียนรูร่้วมกัน มคีวามสมัพันธ์กันเป็นเครอืข่ายและ

ท�าประโยชน์ร่วมกันเพื่อสังคมและชุมชน

 องค ์ประกอบที่  7  พลวัตการเรียนรู ้ 

(Learning Dynamics) ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้  

1) มีความสามารถในการน�าความรู้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบตังิานได้เป็นอย่างด ี2) บคุลากร

ได้รับ การฝึกฝนและได้รับการสอนวิธีที่จะเรียนรู้  

3) มีการเพ่ิมพูนความรู้โดยการน�าข้อมูลป้อนกลับ

จากผลการท�างานมาพัฒนางาน 4) มทีกัษะในการ

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 5) น�าข้อมูล

ข่าวสารท่ีได้จากการค้นคว้าท้ังจากภายในและ

ภายนอกองค์การเพ่ือท่ีจะปรบัปรงุให้การปฏบิติังาน

ดีข้ึน 6) มีการน�าความรู ้จากการค้นคว้าต่างๆ 

มาพัฒนางานตามพันธกิจให้มคีณุภาพ แต่บลงัค์ชาร์ท

และแธคเกอร์(Blanchard & Thacker, 2004)  

มองอีกมุมหน่ึงว่า องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้อง 

มรีะบบการบรหิารทีด่ท่ีีสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอด

ความรูต้ามความต้องการขององค์การ จงึท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการท�างานอย่าง 

ต่อเนื่อง

 องค์ประกอบที่ 8 การคิดริเริ่ม (Initiative) 

ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ดังนี ้1) มรีะบบการตดิตาม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยการ

เทียบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking) กับองค์การ

อื่นท่ีมีการปฏิบัติที่ดี (Best practice) หรือการ 

เข้าร่วมสัมมนา หรือศึกษาจากงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ 2) มีการสร้างความรู้ใหม่ที่บุคลากรได้รับ

การฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์และการทดลอง 

3) มรีะบบการส่งเสรมิท�างานร่วมกันภายในองค์การ 

สอดคล้องกับที่มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996)  

ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า ผูน้�าควรมอี�านาจปฏบิตัแิก่บคุลากร

ให้มอีสิระในการคดิและตดัสนิใจ สามารถแก้ไขปัญหา

ได้ด้วยตนเอง และ แบรดตัน และคณะ (Bratton 

et.al., 2005) ได้เสนอว่าคุณสมบัติของผู ้น�า  

จะต้องมทีกัษะความสามารถทีส่�าคญั ประการหนึง่

คือ ต้องมีภาวะผู้น�าท่ีมีความมุ่งมั่น อุทิศตนเพ่ือ

สมาชิก ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ที่องค์การก�าหนด 

และประสานวิสยัทศัน์ของบคุลากร มคีวามคดิรเิริม่

สร้างสรรค์ สามารถสอนงาน ทักษะ พร้อมสอน

คุณธรรม รวมทั้งเป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนเพ่ือ

ให้การปฏิบัติงานส�าเร็จตามเป้าหมาย

 3. ผลการตรวจสอบ ยืนยันองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู ้ที่ เป ็นเลิศ  

ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  

ในประเทศไทย พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 9 คน มคีวาม

คิดเห็นในการตรวจสอบ ยืนยันองค์ประกอบ

องค์การแห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิของคณะพยาบาล

ศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน 8 องค์ประกอบ 68 ตัว

บ่งชี้ มีความเป็นประโยชน์(Utility) ความเป็นไปได้

(Feasibility) ความเหมาะสม(Propriety) ความถูกต้อง

(Accuracy) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการ 

วิจัยไปใช้

 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า องค์ประกอบ

องค ์การแห ่งการเรียนรู ้ที่ เป ็นเลิศของคณะ 

พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 

ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 68 ตวับ่งชี ้มข้ีอเสนอ

แนะดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในระดับ

นโยบาย ควรน�าผลการวิจัยไปพิจารณาก�าหนดให้

หน่วยงานในสังกัด คณะ หรือหน่วยงานย่อย 

ในความรับผิดชอบ พัฒนาไปสู่การเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู ้ที่เป็นเลิศ โดยก�าหนดไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และหรือก�าหนดเป็น

นโยบายหลักที่จะน�าพาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

โดยน�าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการวิจัยน้ี 

เป็นฐานในการน�าไปปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง  

ต่อเนื่อง และพัฒนาต่อให้เหมาะสม พัฒนาระบบ

สนับสนุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อ�านวยความสะดวก

ให้ใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ มรีะบบ Hardware 

Software ท่ีสามารถเชือ่มโยงกับแต่ละมหาวิทยาลยั

ท่ีมีคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นช่องทาง 

ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกัน และร่วมกนัสร้าง

ความเป็นเลิศของวิชาชีพพยาบาล

 2. คณะพยาบาลศาสตร์และหน่วยงาน

ระดับปฏิบัติการ ควรแสวงหาความร่วมมือสร้าง

แนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และวางแผนยทุธศาสตร์

ของตนในการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิ 

และการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างการ

เรียนรู้ของทีม พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น�า

และมศีกัยภาพเพ่ิมสงูข้ึน เสรมิพลงัอ�านาจการท�างาน

และการตัดสินใจให้กับบุคลากรมากขึ้น สนับสนุน

ให้บคุลากรมกีารพัฒนาตนเองในรูปแบบทีห่ลากหลาย

ทัง้ในและนอกสถานที ่จดัสรรภาระงานอย่างเหมาะ

สมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในระดับ

ปฏิบัติการ หรือพนักงาน ต้องน�ายุทธศาสตร์ 

นโยบายมาสู่การปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ท�างานอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

เป็นพลวัต สร้างและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ น�าสู่การจัดการความรู้ และการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ทีเ่ปน็เลศิ สร้างความสมดลุ

ในการปฏิบตังิาน สร้างความตระหนกัถึงการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์เป็นส�าคัญ

 

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยเอื้อและ

ปัจจัยอุปสรรคในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่

เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 2. ควรมีการวิจัย รูปแบบการพัฒนาคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสู ่

องค์การที่มีสมรรถนะสูง(High Performance 

Organization)

 3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับองค์ประกอบ

องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศขององค์การอื่น ๆ 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
224

บรรณานุกรม

วิจารณ์ พานิช. (2549). การจัดการความรู้ :  

ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : พิมพลักษณ์. 

_______. ทศปฏิบัติสู่ความเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของหน่วยราชการ. เข้าถึงเมื่อ  

20 มิถุนายน 2558 เข้าถึงได้จาก http//

www. medicalr taf .com/images/ 

1153985687/col_04018.doc.

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. (2550). การพัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ีสบิสอง พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔.

Alavi, Maryam., and Dorothy E. Leidner. “Knowledge 

managemen t  and  know ledge 

management system: Conceptual 

foundations and research issues.” MIS 

Quartely, 25(1), (2001). 107-136. 

Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organisational 

learning: A theory of action perspective. 

 Reading, Mass: Addison Wesley. 

Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell 

(1983). Using Multivariate Statistics 

New York : Harper & Row. 

Bennett, J. K., and O, Brien, M. J. “The Building 

Blocks of the Learning Organization.” 

Training. 3 (June 1994), 41-49.

Beavers, Amy S., John W. Lounsbury, Jennifer 

K. Richards, Schuyler W. Huck, Gary 

J. Skolits, and Shelley L. Esquivel. 

“Practical considerations for using 

exploratory factor analysis in educational 

กาญจนา สนัตพัิฒนาชยั. (2544). การศกึษาทิศทาง

การผลิตและพัฒนาก�าลังคนสาขา

พยาบาลศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสขุ. 

กรงุเทพมหานคร : ส�านกังานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ.

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2549). กลยุทธ์การ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ . 

กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. 

ณัฏฐิกา ณวรรณโณ การพัฒนาองค์การแห่งการ

เรยีนรู ้(Building the Learning Organization 

เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2559 เข้าถึงได้

จาก http://www.ocsc. go.th/ocsccms/

frontweb/view. jsp? contentID= 

CNT0003155 

ดวงใจ เปลี่ยนบ�ารุง. (2555). กลยุทธ์การพัฒนาสู่

องค์การแห่งการเรียนรู้ ส�าหรับวิทยาลัย

พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิจัย มข. 

สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์. 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.- มี.ค. 2555)  

หน้า 94-114. /

บดนิทร์ วิจารณ์. (2553). การพฒันาองค์การแห่ง

การเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ :เอ็กซเปอร์เน็ท.

บุศรินทร์ สุจริตจันทร์. (2553). “รูปแบบองค์การ 

ที่มีศักยภาพการท�างานสูงของวิทยาลัย

พยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์, (2551). คุณภาพการ

บรหิารการพยาบาล. กรงุเทพฯ : จฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
225

research. Practical” Assessment, 

Research & Evaluation, Vol 18, No 6 

March 2013.

Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. (2004). 

Effective training: Systems, strategies, 

and practices(2nd Ed.). Upper Saddle 

River, NJ: Person Education, Inc.

Comrey, Andrew L, and Howard B. Lee. (1992). 

A First Course in Factor Analysis. Hillsdale, 

N.J: L. Erlbaum Associates, Garvin, D.A. 

(1993), Building a Learning Organization. 

Harvard Business Review, 71(4),  

July-August, pp.78-91

Goh, S. C. (1998). Toward a learning organization: 

The strategic building blocks. SAM 

Advanced Management Journal , 

63(2):15 -22

Goh S. C. (1998) Toward a learning organization: 

the strategic building blocks. SAM-

Advanced Management Journal, 63, 

15–22

Hayes, Robert H. and Steven C. Wheelwright, 

and Kim B. Clark. (1988). Restoring Our 

Competitive Edge: Competing Through 

Manufacturing. John Wiley, New York. 

Lawson, S. (2003). Examining the relationship 

between organizational culture and 

 knowledge management. Doctoral 

dissertation, Nova Southeastern University.

Marquardt, M. J. (1996). Building the learning 

organization: A system approach to 

 quantum improvement and global 

success. New York: McGraw Hill. 

Marquardt, M and Reynolds. (1994). The 

Global Learning Organizat ion . 

BurrRidge, IL: Irwin 

 Professional Publishing. 

Nonaka, Ikujiro. (1991). “The Knowledge-

Creating Company.” Harvard Business 

Review, Nov–Dec.  “A Dynamic Theory 

o f  Organ iza t iona l  Knowledge 

Creation.” Organizational Science 5 

(1.) 1994 : 14–37.

Nonaka, Ikujiro, and Hirotaka Takeuchi. (1995). 

The Knowledge-Creating Company: 

How Japanese Companies Create the 

Dynamics of Innovation. Oxford 

University Press. 

Osborne, D. R. (2005). The Learning 

Organization and Leadership for the 

College System (Doctoral dissertation, 

Memorial University of Newfoundland, 

St. John’s, NL, Canada).

Pedler, M., Burgoyne, J. and Boydell, T. (1991). 

The Learning Company. A Strategy for 

 Sustainable Development. Mc Graw-

Hill, London. 

Principal Components and Factor Analysis. 

Accessed 12 June 2016. Available 

form http://www.uta.edu/faculty/

sawasthi/Statistics/stfacan.html

Senge, P.M. (1990). The Fifth Disclipline: The 

Art and Practice of the Learning 

Organization. New York : Doubleday. 

Thomas, K., and Allen, S. “The learning 

organization: A meta-analysis of 

themes in literature.” The Learning 

Organization, 13(2), 2006. 123-139.



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
226

Causal Factors of Lean Affecting Transportation and Warehousing for Waste 
Reduction and Value Added: A Literature Review

Ruompol Jantasart*, Ungul Laptaned**

*College of Logistics and Supply Chain Management, Sripatum University
**Graduate College of Management, Sripatum University

*e-mail: iamruompol@hotmail.com 

ABSTRACT

 The results of many companies can expect to see will differ from that of other companies. 

It will depend on where you start and what you put into it. Lean manufacturing or lean production 

is a production practice that considers the expenditure of resources for any goal other than  

the creation of value for the end customer to be wasteful, and thus a target for elimination. Basically, 

lean is centered on preserving value with less work. Lean manufacturing is a management 

philosophy derived mostly from the Toyota Production System (TPS). It is renowned for its focus 

on reduction of the original Toyota seven wastes to improve overall customer value, but there are 

varying perspectives on how this is best achieved. To apply lean concepts in the context of 

warehouses, this research study focuses on applying the concepts for a general warehouse and 

refrigerated warehouse operation. Normally, a warehouse is a commercial building for storage of 

goods. Warehouses are used by manufacturers, importers, exporters, wholesalers, transport 

businesses, customs, etc. Generally, a cold storage company may provide service for keeping 

import and export chilled/frozen cargo, freezing, re-packing, and container vanning. A cold storage 

facility is not only essential for increased production capacity and larger profits, but also important 

in order to achieve maximum efficiency with minimum non-value added waste. This paper reviews 

the literature detailing lean manufacturing, general warehouse and refrigerated warehouse, and 

applying lean concepts in warehouses.

Keywords: Lean Manufacturing, Value Stream Mapping, Warehouse, Refrigerated Warehouse
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INTRODUCTION

 Lean manufacturing or lean production 

is a production practice that considers  

the expenditure of resources for any goal other 

than the creation of value for the end customer 

to be wasteful, and thus a target for elimination. 

Working from the perspective of the customer 

who consumes a product or service, “value” 

is defined as any action or process that a 

customer would be willing to pay for. Basically, 

lean is centered on preserving value with less 

work. Lean manufacturing is a management 

philosophy derived mostly from the Toyota 

Production System (TPS) (hence the term 

Toyotism is also prevalent) and identified as 

“Lean” only in the 1990s (Womack, 1990; 

Holweb, 2006). It is renowned for its focus on 

reduction of the original Toyota seven wastes 

to improve overall customer value, but there 

are varying perspectives on how this is best 

achieved. The steady growth of Toyota, from 

a small company to the world’s largest 

automaker, (Bailey, 2008) has focused 

attention on how it has achieved this.  

Lean manufacturing is a variation on the theme 

of efficiency based on optimizing flow; it is a 

present- day instance of the recurring theme 

in human history toward increasing efficiency, 

decreasing waste, and using empirical 

methods to decide what matters, rather than 

uncritically accepting pre-existing ideas.  

To apply lean concepts in the context of 

warehouses, this research study focuses on 

applying the concepts for a general warehouse 

and refrigerated warehouse operation. 

Normally, a warehouse is a commercial 

building for storage of goods. Warehouses are 

used by manufacturers, importers, exporters, 

wholesalers, transport businesses, customs, etc. 

They are usually large plain buildings in 

industrial areas of cities and towns. They usually 

have loading docks to load and unload goods 

from trucks. Sometimes warehouses are 

designed for the loading and unloading of goods 

directly from railways, airports, or seaports. 

They often have cranes and forklifts for moving 

goods, which are usually placed on ISO 

standard pallets loaded into pallet racks.  

A warehouse is typically

 divided into functional areas that are 

designed to facilitate the material flow 

(Tompkins et al., 2010). The storage area is 

often divided into a reserve and a forward 

storage area. The reserve storage area covers 

typically distant and heavily accessible 

locations, e.g., the uppermost part of a rack, 

and is used to ensure the replenishment for 

the forward storage area (Peter Bodnar, 2013). 

For the specific refrigerated warehouse, there 

is a need for more efficient cold storage 

facilities in order to serve with the food 

consumption industries. Generally, a cold 

storage company may provide service for 

keeping import and export chilled/frozen cargo, 

freezing, re-packing, and container vanning.  

A cold storage facility is not only essential for 
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increased production capacity and larger 

profits, but also important in order to achieve 

maximum efficiency with minimum non-value 

added waste. This paper reviews the literature 

detail ing lean manufacturing, general 

warehouse and refrigerated warehouse, and 

applying lean concepts in warehouses.

WHAT IS LEAN MANUFACTURING ?

 Definitions

 Lean manufacturing or lean production, 

which is often known simply as “Lean”,  

is a production practice that considers  

the expenditure of resources for any goal other 

than the creation of value for the end customer 

to be wasteful, and thus a target for elimination. 

In a more basic term, more value with less work. 

Lean manufacturing is a generic process 

management philosophy derived mostly  

from the Toyota Production System (TPS) 

(hence the term Toyotism is also prevalent) 

and identified as “Lean” only in the 1990s.  

It is renowned for its focus on reduction of  

the original Toyota seven wastes in order to 

improve overall customer value, but there are 

varying perspectives on how this is best 

achieved. The steady growth of Toyota, from 

a small company to the world’s largest 

automaker, has focused attention on how it has 

achieved this.

 Lean principle come from the Japanese 

manufacturing industry. The term was first 

coined by John Krafcik in a Fall 1988 article, 

“Triumph of the Lean Production System,” 

published in the Sloan Management Review 

and based on his master’s thesis at the MIT 

Sloan School of Management. Krafcik had 

been a quality engineer in the Toyota-GM 

NUMMI joint venture in California before 

coming to MIT for MBA studies. Krafcik’s 

research was continued by the International 

Motor Vehicle Program at MIT, which produced 

the international best-seller book co- authored 

by James Womack, Daniel Jones, and Daniel 

Roos called The Machine That Changed  

the World (1990). For many, Lean is the set of 

“tools” that assist in the identification and 

steady elimination of waste (muda). As waste 

is eliminated quality improves while production 

time and cost are reduced. Examples of such 

“tools” are Value Stream Mapping, Five S, 

Kanban (pull systems), and poka-yoke (error- 

proofing).

 There is a second approach to Lean 

Manufacturing, which is promoted by Toyota, 

called the Toyota Way, in which the focus is 

upon improving the “flow” or smoothness of work, 

thereby steadily eliminating mura (“unevenness”) 

through the system and not upon ‘waste reduction’ 

per se. Techniques to improve flow include 

production leveling, “pull” production (by 

means of kanban) and the Heijunka box.  

This is a fundamentally different approach to 

most improvement methodologies which may 

partially account for its lack of popularity.  

The difference between these two approaches 
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is not the goal but the prime approach to 

achieving it. The implementation of smooth flow 

exposes quality problems which already 

existed and thus waste reduction naturally 

happens as a consequence. The advantage 

claimed for this approach is that it naturally 

takes a system-wide perspective whereas a 

waste focus has this perspective, sometimes 

wrongly, assumed. Some Toyota staff have 

expressed some surprise at the tool-based 

approach as they see the tools as work-around 

made necessary where flow could not be fully 

implemented and not as aims in themselves.

 Both Lean and TPS can be seen as a 

loosely connected set of potentially competing 

principles whose goal is cost reduction by 

the elimination of waste. These principles 

include: Pull processing, Perfect first-time quality, 

Waste minimization, Continuous improvement, 

Flexibility, Building and maintaining a long term 

relationship with suppliers, Autonomation, 

Load leveling and Production flow and 

Visual control. The disconnected nature of 

some of these principles perhaps springs from 

the fact that the TPS has grown pragmatically 

since 1948 as it responded to the problems it 

saw within its own production facilities.  

Thus what one sees today is the result of a 

‘need’ driven learning to improve where each 

step has built on previous ideas and not 

something based upon a theoretical framework. 

Toyota’s view is that the main method of Lean 

is not the tools, but the reduction of three types 

of waste: muda (“non-value-addingwork”),  

muri (“overburden”), and mura (“unevenness”), 

to expose problems systematically and to use 

the tools where the ideal cannot be achieved. 

Thus the tools are, in their view, workarounds 

adapted to different situations, which explains 

any apparent incoherence of the principles 

above.

Previous Research on Lean Manufacturing

 Ohno (1988)’s concept recognized  

the scheduling of work should not be driven 

by sales or production targets but by actual 

sales. Given the financial situation during this 

period, over-production had to be avoided and 

thus the notion of Pull (build to order rather than 

target driven Push) came to underpin production 

scheduling. Ohno at Toyota mentioned  

the concept of Toyota Production System 

(TPS). It is principally from the TPS, but now 

including many other sources, that Lean 

production has developed. While, Womack  

et al. (1990) published their groundbreaking 

book on lean production, “The Machine That 

Changed the World.” Initially, lean initiatives 

focused on examining existing manufacturing 

processes, then re-working such processes to 

increase efficiencies. Similarly, Abdullah 

(2003) addresses the application of lean 

manufacturing concepts to the continuous 

production/ process sector with a focus on  

the steel industry. The goal of this research is 

to investigate how lean manufacturing tools 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
230

can be adapted from the discrete to the continuous 

manufacturing environment, and to evaluate 

their benefits on a specific application instance. 

Although the process and discrete industry 

share several common characteristics,  

there are areas where they are very different. 

Both manufacturing settings have overlap, 

but at the extreme, each has its unique 

characteristics. This research attempts to 

identify commonalities between discrete  

and continuous manufacturing where lean 

techniques from the discrete side are directly 

applicable. The ideas are tested on a large steel 

manufacturing company (referred to as ABS). 

Value stream mapping is used to first map  

the current state and then used to identify 

sources of waste and to identify lean tools to 

try to eliminate this waste. The future state map 

is then developed for a system with lean tools 

applied to it. To quantify the benefits gained from 

using lean tools and techniques in the value 

stream mapping, a detailed simulation model 

is developed for ABS and a designed experiment 

is used to analyze the outputs of the simulation 

model for different lean configurations. 

Generalizations of the results are also provided.

Furthermore, Sriariyawat and Zunder (2007) 

describe the impact of lean production to 

supply chain. There are some issues that might 

be considered for suppliers who are going to 

join or be the partner with Lean manufacturer. 

Also, the summarize effect of Lean production 

will be conducted a first round Delphi survey. 

The future study will gather information of  

the impacts of Lean production from Delphi 

expert panel from different regions (Thailand 

and European countries). Shahin and Janatyan 

(2010) stated that while Group Technology 

(GT) has considerable effects on important 

dimensions of lean production such as 

production wastes, set up time, quality and 

inventory management, the relationship 

between the two subjects has been not been 

sufficiently addressed in the literature. In this 

paper, a conceptual model has been proposed 

for enhancing productivity through the 

application of Group Technology (GT) in lean 

production systems. The model includes 

dimensions of GT and its relationship with lean 

production goals. Statistical analysis has been 

conducted and the links in the proposed model 

have been examined based on a questionnaire. 

The statistical population included managers 

of two industrial companies. The results confirm 

the high correlation between the elements of 

the proposed model in both companies.  

Also, the results of the variance analysis imply 

that except two items of the questionnaire, 

there is no difference in other items between 

the two companies.

 Moreover, Ross (2003) stated that lean 

manufacturing has been re-discovered’ by 

many UK manufacturing companies over  

the past two years. Announcements of its 

‘death’ in the late 1990s as companies’ focus 

moved into topical areas such as enterprise 
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resource replacement (ERP), e-business, 

supply-chain management and product data 

management were undoubtedly premature.  

In a study completed by Codexx earlier this 

year into 25 medium-sized manufacturing 

companies based in the UK, 10 of them had 

an active lean manufacturing programme.  

A survey of 100 UK manufacturing executives 

in 2002 for The Manufacturer magazine 

showed that 45% were seeking to implement 

lean manufacturing within 12-24 months.  

Adopt a lean manufacturing strategy but make 

sure innovation plays a key part. On the  

other hand, Brown (2005) presented lean 

manufacturing, which establishes small 

production “cells,” or teams of workers, who 

complete an entire product from raw material 

processing through final assembly and shipment, 

increases health and safety hazards by mixing 

previously separated exposures to various 

chemicals (with possible additive and cumulative 

effects) and noise. The intens ification of work 

leads to greater ergonomic and stress-related 

adverse health effects, as well as increased 

safety hazards. The standard industrial hygiene 

approach of anticipation, recognition, evaluation, 

and hazard control is applicable to lean operations. 

A focus on worker participation in identifying 

and solving problems is critical for reducing 

negative impacts. A key to worker safety in lean 

production operations is the development of 

informed, empowered, and active workers with 

the knowledge, skills, and opportunity to act in 

the workplace to eliminate or reduce hazards.

WAREHOUSES

 Definitions

 General Warehouse

 A warehouse is a commercial building 

for storage of goods. Warehouses are used by 

manufacturers, importers, exporters, wholesalers, 

transport businesses, customs, etc. They are 

usually large plain buildings used for 

commercial purposes for storage of goods  

in industrial areas of cities and towns.  

They usually equipped with loading docks to 

load and unload goods from trucks. Sometimes 

warehouses load and unload goods directly 

from railways, airports, or seaports. They often 

have cranes and forklifts for moving goods, 

and are placed on ISO standard pallets loaded 

into pallet racks. The warehouse can also be 

preferred for distribution purposes. But since 

nothing the warehouse do with the item gives 

it more value in monetary terminology, little 

handling of the item as possible is to be 

preferred (Tostar, Martin and Per Karlsson, 

2013). A warehouse requires labor, capital 

(land and storage and-handling equipment) 

and information systems, all of which are 

expensive. For most operations the answer is no. 

Warehouses, or their various cousins, provide 

useful services that are unlikely to vanish  

under the current economic scene (Bartholdi,  

John J. and Steven T. Hackman, 2014).

 Stored goods can include any raw 

materials, packing materials, spare parts, 

components, or finished goods associated with 

agriculture, manufacturing, or commerce. 

A
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Some of the most common warehouse storage 

systems are:

	 	Pallet rack including selective, drive-

in, drive-thru, double-deep, pushback, and 

gravity flow

	 	Mezzanine including structural, roll 

formed, rack supported, and shelf supported

	 	Cantilever Rack including structural 

and roll formed

	 	Industrial Shelving including metal, 

steel, wire, and catwalk

	 	Automated Storage and Retrieval 

System (ASRS) including vertical carousels, 

vertical lift modules, horizontal carousels, 

robotics, mini loads, and compact 3D

 Traditional warehousing continuously 

is declining since the last decades of the 20th 

century, with the gradual introduction of Just 

in Time (JIT) techniques. The JIT system 

promotes product delivery directly from 

suppliers to consumer without the use of 

warehouses, but in some cases like of offshore 

outsourcing and offshoring in about the same 

time period, the distance between the 

manufacturer and the retailer (or the parts 

manufacturer and the industrial plant) grew 

considerably in many domains, necessitating 

at least one warehouse per country or per 

region in any typical supply chain for a given 

range of products. Recent retailing trends have 

led to the development of warehouse-style 

retail stores. These high-ceiling buildings 

display retail goods on tall, heavy duty 

industrial racks rather than conventional retail 

shelving. Typically, items ready for sale are on 

the bottom of the racks, and crated or 

palletized inventory is in the upper rack. 

Essentially, the same building serves as both 

warehouse and retail store.

 Refrigerated Warehouse

 Cold storage may refer to a form of 

refrigerated storage. The cold storage 

company may provide service for keeping 

import and export chilled/frozen cargo, 

freezing, re-packing, and container vanning. 

A cold storage facility is not only essential for 

increased production capacity and larger 

profits, but also important in order to achieve 

maximum efficiency with minimum non-value 

added waste.

Previous Research on General and Refrigerated 

Warehouse

 Duiven and Binard (2002) conducted 

the research on cold stores or refrigerated 

warehouses that are facilities where perishable 

foodstuffs are handled and stored under 

controlled temperatures with the aim of 

maintaining quality. Preservation of food can 

occur under chilled (above zero) or frozen 

(below zero) temperatures. For some products, 

other conditions besides temperature control 

might be required: for living products (e.g. fruit) 

the moisture content and/or the composition 

of the surrounding atmosphere has to be 

changed as well. Controlled-Atmosphere 
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storage of Ultra-Low-Oxygen storage are some 

of the techniques available. In a later year, Nitin 

Magoo (2003) stated that refrigerated 

warehouses play an important link in the 

storage of food products throughout the year 

under conditions specially suited to prevent 

their decay. In doing so, refrigerated 

warehouses serve as an indispensable link in 

maintaining the availability of otherwise 

seasonal food products all year round. A 

proper humidity and temperature level has to 

be maintained in the warehouse at all times to 

make this possible. The operation of the 

warehouse is an energy intensive process; 

however, under many electricity pricing tariffs, 

there are no cost benefits of adopting operating 

strategies that shift electrical usage to lower 

price (off-peak) periods, i.e., a demand- 

shifting strategy. But, with the deregulation of 

utility rate structures, there has been a gradual 

shift towards Real Time Pricing (RTP), whereby 

the electricity price varies every hour. The RTP 

rate is a typical example of the demand-supply 

interaction. The RTP structure offers consumers 

the incentive of reducing their electricity bill if 

they can shift their loads from high to low price 

periods. The benefit to the end-user is reduced 

utility operating costs (even with equal or 

slightly higher energy usage). The utilities 

benefit by being able to reduce their cost of 

electricity generation by stimulating stability in 

their aggregate demand of electricity through 

pricing signals.

 Nonetheless, Gottlieb (2006) stated 

that refrigerated warehouse facilities operate 

in different fashions, depending upon whether 

they offer public or private refrigerated space. 

Public general storage facilities typically store 

food for clients at a stated unit rate. Private 

general storage facilities exist to facilitate an 

operator’s role- often that of a producer, 

processor or manufacturer of refrigerated food 

products. Semi- private facilities store an 

operator’s products in addition to offering 

storage space to outside clients. All facilities 

attempt to turn product over quickly, aiming 

for “just-in-time” delivery. Most refrigerated 

warehouse facilities have loading docks, and 

nearly all have interiors divided into cooler 

space and freezer space. Cooler space 

temperatures may range from 0 to 50 degrees 

Fahrenheit, while freezer space temperatures 

range from -5 degrees Fahrenheit to -30 

degrees Fahrenheit. Among all operators, 

freezer space occupies 78 percent of total 

warehouse area; cooler space fills the 

remaining 22 percent. CEC (2007) mentioned 

that refrigerated warehouses have long been 

the target of energy efficiency programs run 

by the IOUs. These programs have generally 

targeted shell and refrigeration equipment 

specifications. Shell requirements address wall 

and ceiling U-values, interior wall U-values, 

floor U-values for frozen food warehouses, and 

door U-values. Refr igeration systems 

requirements address condenser sizing, 
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condenser fan and pump power, condenser 

fan controls, compressor motor efficiency, 

compressor capacity control, evaporator 

sizing, evaporator fan control, and evaporator 

fan motor efficiency. Refrigerant piping and 

storage vessels, when located outside, have 

maximum U-value requirements. Lighting 

generally defaults to Title 24 requirements for 

warehouse and/or C&I work area categories. 

As part of this case study, we carried out 

secondary research on refrigerated warehouse 

energy efficiency, conducted interviews with 

contractors and designers, and conducted 

detailed energy modeling and economic 

analysis on a series of potential measures that 

could be addressed within Title 24. Based on 

the results of these activities, we propose a set 

of changes to the Standards.

 Pacific Gas and Electric Company 

(2007) carried out secondary research on 

refrigerated warehouse energy efficiency, 

conducted interviews with contractors and 

designers, and conducted detailed energy 

modeling and economic analysis on a series 

of potential measures that could be addressed 

within Title 24. Based on the results of these 

activities, we propose a set of changes to the 

Standards. The proposed changes to Title 24 

affect the building shell insulation levels, 

evaporator fan controls, condenser fan power 

and control strategies, compressor plant 

controls and interior lighting levels for 

refrigerated warehouses. The equipment-

related changes deal only with the storage part 

of the facility; standards for pre-coolers or other 

clearly process related equipment was not 

addressed. Whereas, Bledso (2009) proposed 

the action plan of cold chain and storage. 

Warehousing and cold storage are the central 

elements in the food harvest, preservation and 

distribution system and should not be 

considered in isolation, but rather as a part of 

a primary sector commonly referred to as the 

“Cold Chain.” Constraints in the cold storage 

and warehousing sector in Azerbaijan go 

beyond a basic lack of capacity. Where cold 

storage exists, they also include a knowledge 

gap in how to build, run, and maintain a storage 

facility. Preventative maintenance schedules 

are lacking and rudimentary activities such as 

daily recording of cold chamber temperatures 

and humidity controls also seem to be missing. 

There are also problems of management and 

marketing of existing warehouse and cold 

storage facilities, which are often empty due 

to mismanagement. Finally, the fruit and 

vegetable sector as a hole lacks fundamental 

expertise in regards to post harvest handling 

of their crops. Given the importance of cold 

storage to many of the fruit and vegetable value 

chains, this is a sector where PSCEP could 

have a major impact.

 Agricultural Statistics Board (2010) 

General refrigerated storage capacity in the 

United States totaled 3.79 billion gross cubic 

feet on October 1, 2009, an increase of 14 
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percent since the previous survey was 

conducted two years ago. While most of the 

increase from the previous survey was due to 

increased survey coverage of existing 

warehouses, some was due to new construction. 

This was the 46th biennial survey of refrigerated 

warehouses. The five States with the largest 

gross general warehouse capacity (million 

cubic feet) were: California with 495; Florida, 

274; Pennsylvania, 227; Georgia, 218; and 

Texas, 198. In 2011, California Utilities 

Statewide Codes and Standards Team 

proposed changes to the Mandatory 

Requirements for Refrigerated Warehouses, 

Section 126 of the 2008 California Building 

Energy Efficiency Standards (the 2008 

Standards. Refrigerated warehouses are 

extremely energy intensive and are fertile 

ground for additional energy savings and 

demand reductions. While, Cole (2011) 

mentioned about two process freezing 

techniques - contact freezing and air blast 

freezing. Contact freezers typically have lower 

operating costs, particularly from the standpoint 

of the amount of refrigeration required to 

accomplish the freezing and the cost of the 

associated energy required to do the freezing. 

This consideration will define the need for ice 

production and handling, special cutting, 

portioning, or other processing and/or cooking 

machinery. However, Jim Thompson (2011) 

mentioned that energy use in a cold storage 

facility is affected by the amount of heat the 

refrigeration equipment must remove and the 

efficiency of the equipment. The main sources 

of heat in a facility for long-term storage are 

transmission through walls, evaporator coil 

fans, lights, air leakage, and respiration of the 

stored commodity. Refrigeration system 

design has a great effect on energy use. The 

temperature of the refrigerant fluid after it is 

cooled in the condenser should be as low as 

possible. For example, a facility maintaining 

32°F (0°C) and a condensing temperature of 

125°F (52°C) requires 50 percent more power 

than one that operates at a condensing 

temperature of 95°F (35°C).

 McMul lan (2011)  deta i led the 

procedures of non-destructive infrared 

evaluation on two commercial refrigeration 

facilities and report the findings of these 

inspections. The use of non- destructive testing 

methods to examine the thermal envelope of 

low and medium temperature refrigerated 

facilities is the subject of this paper. Commercial 

refrigeration is similar to the refrigeration that 

occurs in your household refrigerator. Simply, 

it is the process of removing heat from an area 

and transferring that heat to a place where it 

makes little or no difference. Furthermore, the 

use of non- destructive infrared imaging of the 

refrigerated box provides an invaluable 

dialogistic tool. The presence of any type of 

breach in the box can create havoc with the 

refrigeration system. As the system works to 

remove latent and sensible heat from the 
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cooler, the uncontrolled addition of ambient air 

can cause a number of problems including 

additional energy consumption, product loss 

and thermal envelope damage. Besides, 

Pineda and Diaz (2011) proposed that liquid-

desiccant systems have been extensively 

studied as a way of reducing the latent load 

on air conditioning systems. Most of the studies 

have targeted the removal of moisture from air 

at ambient conditions. The literature about the 

use of liquid desiccants in low temperature 

applications is scarce. In this study, a small-

scale liquid-desiccant absorber is installed 

inside a commercial refrigerated warehouse. 

Its performance under realistic operating 

conditions inside a pre-cooling room is 

analyzed. The results show that the dew point 

temperature of the air downstream of the 

absorber is comparable to the evaporator 

surface temperature suggesting the potential 

to delay the formation of ice on the cooling coil. 

An internal heat exchanger is used to lower 

the temperature of the inlet liquid desiccant 

flow to the absorber and the regeneration 

process is performed using only ambient air. 

The analysis of the reduction in water and 

energy consumption for a scale dup system is 

also performed. Nonetheless, Reindl and 

Mitchell (2011) investigated the possibility to 

utilize product stored in a refrigerated 

warehouse as a thermal energy storage media 

to minimize energy costs under real-time 

pricing rate structures. Demand shifting, i.e. 

precooling the warehouse during hours of low 

electricity prices to a lower temperature and 

shutting down the refrigeration equipment 

during high price hours, can yield operating 

cost savings. The increase in product 

temperature during equipment shutdown limits 

the possible floating duration. A computer 

model of a representative refrigerated 

warehouse was developed. The model 

includes the building envelope, the refrigeration 

systems and a model of the stored product. A 

thermally massive and a lightweight wall 

construction were investigated.

LEAN WAREHOUSE

 Definitions

 The underlying theme of “lean” thinking 

is to produce more or do more with fewer 

resources and less waste. Lean manufacturing 

is a recognized discipline-but the concept is just 

beginning to take hold in the distribution center. 

For applying lean concepts in warehousing,  

it can be applied to the distribution center to cut 

waste, improve productivity, increase space 

utilization and meet increasing customer demands. 

Lean principles can be applied key warehousing 

functions such as receiving, put- away/storing, 

replenishment, picking, packing and shipping. 

Each section concludes with a list of action items 

which guides the reader from theory to practical 

steps that can be implemented in the warehouse. 

It’s a practical approach that will help any 

warehouses reduce the waste from the operations. 
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Previous Research on Lean Warehouse

 Wanitwattanakosol and Sopadang 

(2010) proposed a conceptual framework to 

apply many techniques for implementing lean 

in the high-variety low-volume (HVLV) environment 

is presented. Lean production has increasingly 

being implemented as a potential solution for 

many organizations. Anyway, the lean formula 

is applicable directly only to the make-to-stock 

business, but the make-to-order (MTO) product 

environment has to adapt lean manufacturing 

principle. The objective of this paper is to 

develop a suitable lean manufacturing system 

for SMEs. This modeling framework is also 

used to study the performance of the system 

for improving effectiveness. This paper 

addresses how to combine lean concept with 

simulation optimization, the step of this 

framework to obtain the optimization solution. 

On the other hand, Womack and Jones (2003) 

stated that achieving lean warehousing 

requires a certain mind set. A can-do attitude 

is the starting point. If you and your staff don’t 

believe that “the perfect order” is attainable, 

normal error rates will persist. Lean thinking 

will require a conversion from top-down 

leadership to bottom-up initiatives. In a lean 

operation, every worker is an inspector, and 

everyone is expected to help the company 

achieve continuous improvement. Lean 

thinking will not occur in a hierarchical 

environment. Managers must become coaches 

rather than tyrants. Employees must be 

rewarded for being proactive.

 According to logistics’ view point, 

Zylstra (2005) conducted a study applying  

lean concepts to distribution and logistics.  

The challenges facing Profit-Chain Company 

were higher total logistics costs subject to 

financial budget pressures. There are a number 

of barriers to improve distribution and logistics 

operations such as freight cost or reliability, 

customer requirements, forecast accuracy, 

labor costs, quality, or planning processes  

that needed to be solved. The results indicated 

that forecasts are only accurate in the aggregate 

and over longer periods of time, re-planning 

as forecasts change takes time and effort,  

re-planning tends to induce snowball effect, 

customer service policies are not well documented 

or formalized, minimizing transportation in  

isolation can be a faulty objective, and high 

inventories may not equal responsiveness. 

Sezen and Erdogan (2009) conducted a study 

aimed at introducing the lean philosophy in  

the strategic supply chain management and 

its process. The lean tools are used to reduce 

wasteful activities across the supply chain.  

|The approach of lean brings the enterprises 

a value stream, which is called a business 

model. To reach high quality and customer 

satisfaction; the whole supply chain and each 

every chain implements the lean principles to 

have a competitive advantage and to reduce 

costs. So, the lean production can give the 

lower costs through eliminating waste.
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 Garcia (2007) conducted a case study 

of the ongoing application of pork producer by 

investigating lean concepts in normal 

warehouse operation. He assessed the operation 

using a value stream mapping (VSM) and 

product families and warehouse data, and 

identified lean improvements and continuous 

improvements. The resulted indicated that by 

proposing the future state using VSM, it was 

needed to expand warehouse to provide 

staging areas, most pallets are staged on floor, 

revise order picking methods, upgrade robotic 

palletizing systems, schedule and plan 

improved production, and increase turns of 

new markets for frozen products. Similarly, 

Calderone (2008) mentioned that a recent 

study involving a large HME supplier revealed 

that their overall order processing cycle time 

was grossly inefficient. Orders were being 

worked on less than 40 percent of the time 

within the total cycle time. Nearly nine percent 

of the total cycle time was spent on wasteful 

activities such as removing items from blocked 

aisles, waiting for a lift truck, searching for 

products, dealing with backorders, or staff 

having to deal with interruptions not directly 

related to picking and shipping. Many orders 

sat waiting or idle nearly 50 percent of the total 

cycle time. Sobanski (2009) conducted the 

research undertaken to fill a gap in the 

academic literature and in practice by 

de v e lo p ing  a  comprehens i ve  l ean 

implementat ion assessment  too l  for 

warehousing operations implementing lean 

manufacturing principles and techniques.  

The lean implementation assessment tool 

developed provides specific, actionable items 

that can be used in practice to further 

implement lean production and provide useful 

information to monitor the initiative’s progress 

and make better resource decisions. 

Furthermore, the results from the application 

of the lean implementation assessment tool are 

analyzed to better understand the practical 

implementation and underlying factors of lean 

warehousing. Consequently, the research 

outcomes are two-fold, both filling the gap in 

the development of a comprehensive 

warehousing lean implementation assessment 

tool and providing insight into the actual 

implementation of lean warehousing.

 In 2011, Dharmapriya and Kulatunga 

mentioned that according to Lean thinking it 

can be decided that the efficiency of warehouse 

operations depends on the layout arrangement, 

material handling techniques and media of 

transportation. Therefore, this study attempts 

to optimize warehouse layout: by allocating an 

economical place to each type of item while 

minimizing the honeycombing. However, due 

to the computational complexity of finding an 

optimal allocation within reasonable time 

frame, this is mathematically termed as  

NP-hard type problems. It has been found in 

the literature that the heuristic approaches are 

highly attractive than the traditional approaches 
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for this instances. The Simulated Annealing 

heuristic was used to determine the optimal 

allocation of each category once the initial 

solution is generated by greedy approach. 

Generating a shortest route to collect all the 

items of a respective order is also an objective 

of this study. The route was decided based on 

the item’s rank in the delivery route, distance 

in between two consecutive types of items and 

the weight. The improved layout was tested on 

several case studies and simulation results 

show that improved layout is beneficial in terms 

of travel distance (reduced by 30%) and 

resource utilization. Whereas, Fledderjohann 

(2011) stated that with a modernization project 

going on upstream from the warehouse, it was 

clear the Goodyear plant would require more 

than a retrofit for the current manual processes 

used for tire distribution. With the high number 

of SKUs, manual sorting capabilities had 

reached capacity, and Goodyear wanted to 

protect its workforce from the risk of injuries. It 

was also essential to have a Supply Chain 

Deployment strategy that offered real 

advantages to customers. It was also 

mentioned that in today’s lean manufacturing 

and warehousing environment, it’s a competitive 

advantage to have automation that can sort, 

temporarily stage, then ship tires directly to 

customers on demand. It not only reduces 

labor costs, it also keeps inventory levels low 

and customer response high. In the same year, 

Martichenko and Luery stated that the lean 

thinker believes in standard work as it produces 

the baseline from which we will improve. 

Visibility of material flow, inbound logistics, 

internal warehouse flow, and outbound 

logistics are critical to the lean warehouse. It 

is needed to understand the flow of material 

and be able to determine if we are supporting 

the “perfect order”; the right quantity, at the 

right place, at the right time in the right quality. 

The lean concept of “visual management” 

allows us to understand the score of the game 

(operation) so we can make decisions in real 

time that impact the overall flow of material to 

the customer. This is counter intuitive to many 

warehousing operations where the operation 

simply reacts to what trucks (or orders) show 

up at the facility on any given day. While, 

Venkateswaran et al (2011) conducted the 

research that implements, documents and 

evaluates the impact of implementing a hybrid 

5S strategy versus two traditional 5S on 

hospital warehouses’ operations by using 

Hybrid 5S that is an integration of inventory 

management techniques and process 

improvement tools. The results indicated that 

Hybrid 5S had the greatest impact compared 

to the traditional methods. Further measurement 

is required to maintain a steady increase in 

inventory turnover. Employee training and top- 

management involvement needs to be 

exercised in order to sustain the improvements 

for long term. 
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TABLE 1 SUMMARY OF RESEARCH PAPERS ON LEAN IN WAREHOUSE/ DISTRIBUTION/

LOGISTICS

Researcher Theme and Description

Lean Manufacturing

Ohno (1988) A concept of Toyota Production System (TPS) Beyond 

Large-Scale Production and Lean production

Krafcik (1988) Lean principles come from the Japanese manufacturing industry 

in the article, “Triumph of the Lean Production

System”

Womack (1990) Lean production in automotive industry. Lean initiatives 

focused on examining existing manufacturing processes

Zylstra (2005) Lean concepts to distribution and logistics. Its aims at improving 

distribution and logistics operations such as freight cost or 

reliability, customer requirements, forecast accuracy, labor 

costs, quality, or planning processes

Sriariyawat and Zunder (2007) Lean production to supply chain. The study is conducted to 

investigate the impacts of Lean production from Delphi expert 

panel from

different regions

Pettersen (2009) Lean production with conceptual and practical issues. He 

reviewed the literature to delineate what is Lean finds little 

evidence that the removal of waste is central to Lean yet Taichi 

Ohno

Sezen and Erdogan (2009) Lean philosophy in strategic supply chain management and 

value creating. The approach of lean brings the enterprises a 

value stream, which is called a

business model

Wanitwattanakosol and Sopadang 

(2010)

Lean in the high-variety low-volume (HVLV) environment. The 

objective of this paper is to develop a suitable lean manufacturing 

system

for SMEs
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Researcher Theme and Description

General and Refrigerated Warehouse

Duiven and Binard (2002) Cold stores or refrigerated warehouses that are facilities where 

perishable foodstuffs are handled and stored under controlled 

temperatures with the aim of maintaining quality

Nitin Magoo (2003) Refrigerated warehouses play an important link in the storage of 

food products and serve as an indispensable link in maintaining 

the availability of otherwise seasonal food products all year 

round

Gottlieb (2006) Refrigerated warehouse facilities that operate in different 

fashions, depending upon whether they offer public or

private refrigerated space

CEC (2007) Refrigerated warehouses with energy efficiency

programs run

Pacific Gas and Electric Secondary research on

Company (2007) refrigerated warehouse energy efficiency, conducted interviews 

with contractors and designers, and conducted detailed energy 

modeling and economic analysis on a series of potential 

measures that could be

addressed within Title 24

Bledso (2009) Warehousing and cold storage are the central elements in the 

food harvest, preservation and distribution system and should 

not be considered in isolation, but rather as a part of a primary 

sector commonly referred to as the “Cold Chain”

Agricultural Statistics

Board (2010)

General refrigerated storage capacity in the United States totaled

California Utilities Statewide Codes 

and Standards Team (2011)

The proposed changes to the Mandatory Requirements for 

Refrigerated Warehouses

Cole (2011) Two process freezing techniques - contactfreezing and air 

blast freezing
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Researcher Theme and Description

Dharmapriya and 

Kulatunga (2011)

Investigating new strategy for warehouse optimization by 

the use of lean warehousing. They studied the efficiency of 

warehouse operations that depends on the layout arrangement, 

material handling techniques and media of transportation

Jim Thompson (2011) Energy use in a cold storage facility is affected by the amount 

of heat the refrigeration equipment

McMullan (2011) The procedures of non- destructive infrared evaluation 

on two commercial refrigeration facilities and report the 

findings of these inspections with the use of non-destructive 

testing methods and non- destructive infrared imaging of the 

refrigerated box

Reindl and Mitchell Investigating the

(2011) possibility to utilize product stored in a refrigerated warehouse 

as a thermal energy storage media to minimize energy costs 

under real-time pricing

rate structures

Lean Warehouse

Womack and Jones (2003) Lean thinking in the warehouse and existing manufacturing 

processes. In a lean operation, it is expected to help in 

achieving continuous

improvement

Garcia (2004) Showing how a warehouse operation can be improved using 

lean concepts and techniques. Warehouse improvement 

requires optimizing material flow, order picking, 

replenishment, and dock operations.

Although many traditional lean techniques maybe difficult to 

apply, the concepts of improving material flow and eliminating 

waste can be used to make significant improvement in 

warehouse lead time.
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Researcher Theme and Description

Garcia (2007) Lean concepts in normal warehouse operation.

The operation using a value stream mapping (VSM) and 

product families and warehouse data, and identified lean 

improvements and continuous improvements

Calderone (2008) Involving a large HME supplier that revealed the overall order 

processing cycle time was grossly inefficient and wasteful 

activities of handling

materials equipment

Sobanski (2009) Developing a comprehensive lean implementation assessment 

tool for warehousing operations implementing lean 

manufacturing principles

and techniques

Martichenko and Luery (2011) Visibility of material flow, inbound logistics, internal 

warehouse flow, and outbound logistics are critical to the lean 

warehouse

Venkateswaran et al (2011) Implementing, documenting, and evaluating the impact of 

implementing a hybrid 5S strategy versus two traditional 5S 

on hospital warehouses’ operations by using Hybrid 5S that 

is an integration of inventory management techniques and 

process improvement tools

Dehdari, P. (2013). Lean warehousing is an upcoming research fields which often 

lack clear definitions, measurements and concepts. Adoption 

of a lean culture in a warehouse environment enables the 

supply chain to deliver extra added value.
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CONCLUSION

 The literature review presented here 

identifies detailed information of lean 

manufacturing, general warehouse and 

refrigerated warehouse, and applying lean 

concepts in warehouses that can be used for 

developing a proposed model of lean in 

warehouses operation. Nonetheless, this study 

also proposes lean tool development and 

regression model formulation in the warehouses 

operation in a later stage. It is hypothesized 

that creating a lean warehouse operation may 

understand cycle time and identify non-value 

added activities that are important requirements 

in order to identify lean improvement 

opportunities. Implementing lean tools and 

concepts into warehouse operations has 

produced impressive results in many different 

industries. Logistics service providers can 

have benefits by gradually transforming 

existing operations through the application of 

lean tools and concepts. Formulating the 

multiple regression model of the lean 

warehouses operation may identify what type 

of parameters can have a direct impact of the 

non-value added and necessary non-value 

added activities.
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ABSTRACT

 While environmental investments are welcome by society, entrepreneurships need to 
identify the circumstances favoring the generation of both corporate profits and public benefits.
If in the past, innovation was predominantly driven by the intention of exceeding customers’ 
expectation or to create simpler and less costly processes. In the present, many organizations 
are required to respond to environmental and social demands.
 With the context for trade and innovation is does not new or strange for enterprise. On the 
other hand, they are meaningful and difference ways to interpret them. Depend on how deep is 
your corporate? Or How to increasing your value and reach of both corporate profits and public 
benefits?that should be make your organization growth and sustainability. The major environmental 
concerns in the 21st century are atmosphere pollution; human health is become the main objective 
with any related fields. The objective of trade is to make a profit as much as business can. 
Productivity and profitability are efficiency by technology, both in operation and production 
management. Innovation is implementation to every organization, its tool of management and fulfill 
with technology advance. When information technology has influence with business sector and 
personal, create machine and destroy environmental, renewable materials and disposal wastes, 
increase profits and decrease durability. Thus, company’senvironmental performance while 
enhancing its competitiveness. In every enterprise should be identification includes not only the 
understanding of environmental demands but also customer’s requirements and acceptance of 
environmentally-friendly products, competitor’s action, and the innovation of processes or products. 
The significant of this research is to study of Trade and Innovation in the modern world; Green 
Innovation Start up by Green Industrials and Renewable energy resource. Furthermore, we should 
find the answer from these following questions as well as we can; How human live and safe this 
world? Green Innovation Startup is growth by green industrials or not? Can we added value to 
business by renewable energy resource?. The absolute answer is does not mean ‘Yes’ or ‘No’ 
but the way to success is ‘Sustainability’. 

Keywords: Environmental investment, Green Innovation Start up, Green industrials, Renewable 
energy resource, Competitive Environment Strategy.
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Introduction

 Since technology became one part of 

human life, how important they are and no one 

else deny them. No matter what you do, where 

you are…they are always come along with you. 

Furthermore, demand in technology is 

increasing as continuously and more than two 

decades, they have influence with our life. It is 

ordinary cycle, demand and supply, consumer 

behavior has been changed. Manual products 

were transforming to technology and always 

need technology advance. 

 The significant of this research is to 

study of Trade and Innovation in the modern 

world; Green Innovation Start up by Green 

Industrials and Renewable energy resource. 

Furthermore, we should find the answer from 

these following questions as well as we can; 

How human live and safe this world? Green 

Innovation Startup is growth by green industrials 

or not? Can we added value to business by 

renewable energy resource?. The absolute 

answer is does not mean ‘Yes’ or ‘No’ but the 

way to success is ‘Sustainability’

 If you are moving into the future with 

an extreme business efficiency, you must know 

yourself first-know what you should do and 

what you should not do. To ask the question: 

“What is suitable for your business, incurrent 

climates and trends?” The dictator, of course, 

will always be responses to your production 

and to your increased productivity. Furthermore, 

social responsibility is not only pay for cash or 

aids but also save the earth with Green 

Industrials. This factor is know-how and can 

increase productivity for both of existing and 

start up business. If in the past innovation was 

predominantly driven by the intention of 

exceeding customers’ expectation or to create 

simpler and less costly processes, but for 

today many organizations are required to 

respond to environmental and social demands.

With the context for green innovation , it refer 

to innovations in the products, processes or in 

the business model that lead the company to 

higher levels of environmental sustainability. It 

is reached by the minimization of environmental 

impacts and the creation of positive impact on 

the environment. Green Innovation can happen 

either to respond to local or global environmental 

concerns or to construct an environmental 

leadership in the sector. It has ecological or 

economical motivation as other types of 

innovation; it can be incremental or radical.

Renewable energy resource is the one of 

strategy environmental  to increasing 

productivity, also respond to Green innovation 

both ecological and economical. On the other 

hand, Green industrials can increase 

productivity by environmental concerned and 

Renewable energy resource is necessary in 

every organization. They are environmental 

strategiesthat fulfill both corporate profits and 

public benefits. 
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 In automotive industry and food 

industry have influence with human life; people 

are thinking about what is/are your product 

made of/from? Or Will these materials can 

disposable, and how long to disposability 

themselves?. Not only a lot of questions are 

following but also environmental problems are 

occur, too. Automotive industry will think about 

raw materials to produce car and how to 

deceased carbon-monocyte to this earth, local 

air pollution, greenhouse glass, noise, etc. 

Food industry is concern about food-safety 

and hygienic, they are important for consumer 

life. Furthermore, standardization is necessary 

to every industry; production, ISO series, social 

responsibility, environmental cares, etc. 

Objectives

	 •	To study How human live and safe 

this world.

	 •	To study does Green Innovation 

Startup is growth by green industrials or not.

	 •	To study how can we added value 

to business by renewable energy resource.

Review of Related Literature

 In Reinhardt’s view, “environmental 

policy, like other aspects of corporate strategy, 

needs to be based in the economic 

fundamentals of the business: the structure of 

the industry in which the business operates its 

posit ion within that structure, and its 

organizational capabilities” 

 Other academics have also confirmed 

this proposition; in 2001, Christine Rosen, the 

chief editor of California Management Review 

Symposium on Environmental Strategy and 

Competitive Advantage, stated that the 

transition from compliance-based to strategic 

environmental management was still in its early 

stages. Three years later, several articles in 

CMR emphasized the strategic importance of 

proactive environmental management. Although 

these studies certainly represent a step forward, 

the relationship between product recovery and 

competitive advantage was not addressed. 

London Environment Strategy; Draft for public 

consultation, Executive summary, August 2017 

 AIMS FOR 2050

 Climate change and energy- London 

will be a zero carbon city – with a zero emission 

transport network and zero carbon buildings.

Waste- London will be a zero waste city. 65% 

of London’s municipal waste will be recycled.

Adapting to climate change- London and 

Londoners will be resilient to severe weather 

and longer-term climate change impacts, such 

as flooding, heat risk and drought.

 Green infrastructure- More than half of 

London’s area will be green, and tree canopy 

cover will increase by ten per cent by 2050.

Air quality- London will have the best air quality 

of any major world city by 2050, going beyond 

the legal requirements to protect human  

health and minimise inequalities.
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 Noise- The number of people adversely 

affected by noise will be reduced, and more 

quiet and tranquil spaces will be promoted

 Outcomes

 Greener

 All Londoners should be able to enjoy 

the very best parks, trees and wildlife. Creating 

a greener city is good for everyone – it will 

improve people’s health and quality of life, 

support the success of businesses and attract 

more visitors to London.

 Cleaner

 Londoners want their city to be clean, 

attractive and healthy – living in a big city does 

not mean they should accept a dirty and 

polluted environment. The Mayor will clean up 

London’s air, water and energy in a way that 

is fair, protects the health of Londoners, and 

contributes to the fight against climate change. 

 Ready for the future 

 Water, energy and raw materials for 

the products we consume will be less readily 

available in the future, and climate change will 

mean higher temperatures, more intense 

rainfall and water shortages. The Mayor will 

make sure the city does not waste valuable 

resources, is prepared for the future and is 

safeguarded for future generations. 

Conceptual Framework

 According to the topic of this research: 

Trade and Innovation in the modern world; 

Green Innovation Start up by Green Industrials 

and Renewable energy resource.

 Research framework is designed to 

study; How human live and safe this world? 

Green Innovation Startup is growth by green 

industrials or not? Can we added value to 

business by renewable energy resource?.The 

combination between theory and environmental 

policy that has effect on them.Starting with 

Green Industrialsinformation and Renewable 

energy resource. There is a need to know 

about their attitude,how human live and safe 

this world and does Green Innovation Startup 

is growth by green industrials or not. 

 There are many pollution problems and 

various waste; industry, household, chemical, 

medical, surgery which are disposable and 

indisposed. Researcher needs to know the 

attitude from existing business; how possible 

that Green Innovation Start up is growth by 

green industrials? Researchframework is 

designed to study attitude of people who are 

the ownership/ executive/ employee in goods 

and services industry.

 In this framework, identification 

includes not only the understanding of 

environmental demands but alsocustomer’s 

r e q u i r e m e n t s  a n d  a c c e p t a n c e  o f 

e n v i r o n m e n t a l l y - f r i e n d l y  p r o d u c t s , 

environmental effect, disposable and 

indisposed. To implementation of the idea that 

Green Innovation Start up by Green Industrials 

and Renewable energy resource.

 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
251

Research Methodology

 1. Qualitative method is the way that 

researcher, carry out the results.

 2. “Focus group”,is population for 

research, because researcher needs to control 

quality. They are in goods and services 

Industry(Thais).

 3. Connectionbyway of face-interview. 

 4.Close end question in theory part and 

open end question for personal attitude.

 5.Population size is 3 per each group 

and they are the ownership/ executive/ 

employee in goods and services industry.

 6.Research result by comparing the 

number of sample who have the same or 

different attitude.

 7.Taking all results to analyze, and 

bring the analysis result, to recommendation 

that can evoke solutions, suggestions, and also 

continue research in other related topics areas.

Research Design

 1. Depth interview with focus group - 

random the group from goods and services 

industry.

 2. Study group is manpower and 

working ingoods and services industry.

 3. Appointment to interview; to meet a 

person at his /her workplace by date and time 

(Thais).

 4. Population size is 5 interviewees 

from both in goods and services industry, then 

totally ten.

 5. Collects all data at the same time by 

lead time being within one week.

 6. Analysis data to get more information 

for discussion.

 7. Information from discussion can 

continue recommendation and show some 

resolutions or suggestions for this research. 

Research Instrument

 1. Depth interview questionnaires with 

5 close end questions and 2 open end 

questions.

 2. Hard copy questionnaire for given 

to ten interviewees.

Research Procedures

 1. Prepare questionnaire with close 

end 5 questions that involve information of 

green industrialsand Renewable energy 

resource, and 2 questions for open end.

 2. Make an appointment with the group 

for interview that they are in goods and 

services industry in Thailand. To meet a person 

at his /her workplace by date and time.

 3. Collect all data for analysis; 

implementation of the idea that Green 

Innovation Start up by Green Industrials and 

Renewable energy resource.

 4. Conclusion for all research result, 

also discussion and recommendation for 

continuity in the future. If the result is showed 

in the contrast way, we can do the research 

what has cause a problem? On the other hand, 

if the result is showed in the same way it is 
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assuming that should is better than previous 

edition, we also continue what else can 

develop or improve that can meet the 

International Standard quality and it is 

Sustainability. 

 Data Analysis

 Data analysis method is qualitative; 

conduct a couple of interviews for case 

s tud ies .  Researcher  ana lyzed f rom 

interviewee’s attitudes and implementation of 

the idea that Green Innovation Start up by 

Green Industrials and Renewable energy 

resource.

 From Porter’s theory that productivity 

is the key element for companies to gain 

competitiveness. Thus, almost organizations 

should be able to transform costs into profits 

by identifying concealed opportunities for 

innovat ion,  leading to more efficient 

organizational systems.

Strategy I

Eco-Efficiency

Strategy IV

Environmental

Cost Leadership

Strategy II

Beyond Compliance 
Leadership

Strategy III

Eco-Branding

Figure I Competitive Environmental Strategies

(Michael Porter, Competitive Strategy)
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 1. Competitive advantage; According 

to the Resource-Based View of the firm, 

competitive advantage should not be seen as 

a function of industrial structure but as resulting 

from the ability of firms to use resources. When 

compared with the Porter’s positioning 

perspective, the Resource-Based View does 

not constrain the choices available to firms to 

the structure of the industry. By identifying the 

ultimate sources of quality problems, firms 

reduced or eliminated trade-offs between 

costs and quality. Since, products and 

services of enhanced quality and reduce 

costs, have a better chance to succeed in the 

marketplace, also practices obviously 

influenced their competitiveness.

 Lower Costs

 Strategy I Eco-Efficiency; to addressed 

resource productivity issues from a more 

technical perspective, by using eco-design 

and eco-efficiency measures. The potential of 

a new set of business practices to enhance 

resource productivity is so considerable that 

new economic system may emerge from its 

application. Also, ‘Natural Capitalism’ where 

regulatory and market mechanisms eventually 

succeed in making organizations internalize 

environmental costs.

 Strategy IV Environmental Cost 

Leadership; The combination of low margins 

with the saturation of mature markets in many 

industrialized countries increases rivalry and 

places packaging manufacturers under 

extreme pressure to reduce costs. Furthermore, 

an increasingly demanding customer and 

tightening of environmental regulations. There 

are some of the enterprises operating in such 

a context by focusing on radical product 

innovat ion; i .e.  mater ial  subst i tut ion, 

dematerialization. This strategy makes more 

business sense than focusing on incremental 

process innovation.

 Differentiation

 Strategy II  Beyond Compl iance 

Leadership; In some enterprisesnot only want 

to increase the efficiency of their organizational 

processes but also want customers and the 

general public to acknowledge their efforts. 

Those organizations are willing and to spend 

money in the certification of their EMS( 

Environmental Management Systems), even 

subscribe to business codes of environmental 

management, also invest in unprofitable 

environmental improvements. Nonetheless, as 

in almost every sphere of management, 

competitive advantage is indeed obtained in 

a relatively short window of opportunity. As 

firms within an industry adopt more ambitious 

practices. The beyond compliance frontier 

moves further and what once differentiator 

becomes a normal and non-competitive 

practice.
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 Strategy III Eco-Branding; From 

marketing differentiation based on the 

environmental attributes of products constitutes 

the most straightforward strategy. Ecology-

oriented products and services represented a 

defined market niche explored by firms 

wor ldwide.  Add to  where consumer 

environmental awareness is remarkably high, 

products developed a creative way of 

differentiating a portfolio of eco-products. Such 

in hypermarkets, created an ecological brand 

to communicate the image of environmental 

responsibility of food. Almost consumers need 

to perceive a clear benefit for their purchase. 

Industrial markets, benefits are normally 

translated into cost savings that better 

performance of the product and a cost 

reduction of risk management. Thus, in 

consumer markets, the attributes associated 

with the products allow companies to charge higher 

prices for eco-branded or eco-labeled products.

 2 .  Compet i t ive Env i ronmenta l 

Strategies; Fundamental for the identification 

of specific conditions in which corporate 

environmental strategies may improve the 

competitiveness of the firm. The structure of 

the industry in which a firm operates, its 

position within that industry, types of markets 

the company serves, including of capabilities 

will suggest the appropriate competitive focus; 

i.e. organization processes and product/

services. 

 Organizational Processes

 Strategy I Eco-Efficiency; to addressed 

resource productivity issues from a more 

technical perspective, by using eco-design 

and eco-efficiency measures. The potential of 

a new set of business practices to enhance 

resource productivity is so considerable that 

new economic system may emerge from its 

application. Also, ‘Natural Capitalism’ where 

regulatory and market mechanisms eventually 

succeed in making organizations internalize 

environmental costs.

 Strategy II Be yond  Comp l i a n ce 

Leadership; In some enterprises not only want 

to increase the efficiency of their organizational 

processes but also want customers and the 

general public to acknowledge their efforts. 

Those organizations are willing and to spend 

money in the certification of their EMS( 

Environmental Management Systems), even 

subscribe to business codes of environmental 

management, also invest in unprofitable 

environmental improvements. Nonetheless, as 

in almost every sphere of management, 

competitive advantage is indeed obtained in 

a relatively short window of opportunity. As 

firms within an industry adopt more ambitious 

practices. The beyond compliance frontier 

moves further and what once differentiator 

becomes a normal and non-competitive 

practice.
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 Products and Services

 Strategy IV Environmental Cost 

Leadership; The combination of low margins 

with the saturation of mature markets in many 

industrialized countries increases rivalry and 

places packaging manufacturers under 

extreme pressure to reduce costs. In addition, 

an increasingly demanding customer and 

tightening of environmental regulations. There 

are some of the enterprises operating in such 

a context by focusing on radical product 

innovat ion; i .e.  mater ial  subst i tut ion, 

dematerialization. This strategy makes more 

business sense than focusing on incremental 

process innovation.

 Strategy III Eco-Branding; From 

marketing differentiation based on the 

environmental attributes of products constitutes 

the most straightforward strategy. Ecology-

oriented products and services represented a 

defined market niche explored by firms 

wor ldwide.  Add to  where consumer 

environmental awareness is remarkably high, 

products developed a creative way of 

differentiating a portfolio of eco-products. Such 

in hypermarkets, created an ecological brand 

to communicate the image of environmental 

responsibility of food. Almost consumers need 

to perceive a clear benefit for their purchase. 

Industrial markets, benefits are normally 

translated into cost savings that better 

performance of the product and a cost 

reduction of risk management. Thus, in 

consumer markets, the attributes associated 

with the products allow companies to charge 

higher prices for eco-branded or eco-labeled 

products.

Research Results 

 -Percentage of population have 

knowledge about Green Innovation is 100% (6 

0f 6); they know what Green Innovation is?, 

and knowhow to create Green Innovation. 

 -Percentage of population attitude 

about Green Innovation Start up by Green 

Industrials and Renewable energy resource;

 1. First group is 80.00% (8 of 10); they 

think that Eco-Efficiency has influence with 

startup. They believe that Eco-Efficiency is 

qualified to work, so their organization, will be 

able to transform costs into profits by identifying 

concealed opportunities for innovation and 

more efficient organizational systems.

 2. Second group is 70.00% (7 of 10); 

they agree that Eco-Brandinghas influence with 

startup. They believe that Eco-Branding is 

qualified to work, so their organization, will be 

able to transform costs into profits by identifying 

concealed opportunities for innovation and 

more efficient organizational systems. 

Additional to their attitudes, consumers must 

be willing; to pay for the costs of ecological 
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differentiation, information about product’s 

environmental performance and differentiation 

should be difficult to be imitated by competitors.

 3.Third group is 60.00% (6 of 10); they 

agree that Environmental Cost Leadershiphas 

influence with startup. They believe that 

Environmental Cost Leadership is qualified to 

work, so their organization will be able to 

transform costs into profits by identifying 

concealed opportunities for innovation and 

more efficient organizational systems. On the 

other hand, packaging material will have to be 

competitive on price and environmental 

performance. Furthermore, this innovation is 

easy to copy by competitor in material 

substitution. 

 4. Fourth group is 40.00% (4 of 10); 

they agree that Beyond Compliance Leadership 

has influence with startup. They believe that 

Beyond Compliance Leadership is qualified to 

work, so their organization will be able to 

transform costs into profits by identifying 

concealed opportunities for innovation and 

more efficient organizational systems. In 

contrast way that make population unsure with 

this innovation; competitive advantage is 

indeed obtained in a relatively short window of 

opportunity.

Discussion

 Although the environmental impacts of 

the goods and services industry are spread 

throughout the whole life cycle, the consumption 

of goods and services is where there is the 

major energy and emission. Environmental 

pressures occur to reduce emissions and 

waste throughout production, use and end-of-

life products.

 Almost of populations have agreed that 

Green Innovation Start up can growth by Green 

industrials and Renewable waste resource. 

Depend on each company has policy or 

strategy to support these innovations. Also 

which one can make their organizations can 

reach the goal and sustainable. 

 Nevertheless, these changes have 

been insufficient to make the sector more 

sustainable, as evidence of these foods and 

services industries are still struggling against 

economic,  environmental  and socia l 

challenges. Almost of existing business and 

new comer is mean to Start up business are 

interested in to use environmental strategies. 

They are still need to continuously in Green 

Innovation because they are believe that this 

strategy can increase their value and keep it 

at the Growth positioning. Green industrials 

can make them valuable and good in brand 

image. Renewable energy resource can 

reduce in production cost and reached the 

objective of environmental strategies. That’s 

mean Green Innovation Start up can growth 

with Green Industrials and Renewable energy 

resource. 
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Recommendation

 According to research result, Almost 

of populations have agreed that Green 

Innovation Start up can growth by Green 

industrials and Renewable energy resource. 

Depend on each company has policy or 

strategy to support these innovations. Also 

which one can make their organizations can 

reach the goal and sustainable. 

 Researcher has agreedthat the Green 

Innovation is efficient to every organization by 

take advantage from each strategy and put the 

right to your firm. 

 Furthermore, if any industry will engage 

Green Innovation for their operation, please 

realize and compare, between the advantages 

and disadvantages after addressed, both in 

terms, of entrepreneur and consumer. 

Commitment and compromise are necessary 

to solution, and if demand in product’s 

environmental more than quality, they should 

develop their environmental strategy where 

meet the goal of both corporate profits and 

public benefits.

 Nowadays, Green Innovation is 

meaningful, not only for industry but also 

public/consumer, either domestic or global, 

and we cannot deny how important, and if it 

has become and even to excite production. 

Due to Green industrials and Renewable 

energy resourceare much more ……. Long 

profits generable than losses.Especially, Brand 

image that make you extreme in every position 

of business cycle life.

 Green Innovation has also become a 

fashion for both business and corporate 

strategy and the wayto make human live and 

safe this world. Green industrials have 

influence with every production…. any 

processing, Renewable energy resource has 

valuable for every organizations; recreation, 

rematerialize, or applied in other product. 

These are value added for firms and make a 

profit with environmental strategies.
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประเภทของบทความ 

  1. บทความทางวชิาการ หมายถึง งานเขยีนซึง่เปน็เรือ่งทีน่า่สนใจ เปน็ความรูใ้หม ่กลา่วถึงความเปน็มา

ของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล เช่น 

หนังสือ วารสารวิชาการ อินเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางแก้ไข 

 2. บทความวิจัย หมายถึง เป็นการนาเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความส�าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การด�าเนินการวิจัย 

 3. บทวจิารณ์หนงัสอื (book review) หมายถึง บทความท่ีวิพากษว์จิารณ์เนือ้หาสาระ คุณคา่ และ

คุณูปการของหนังสือ บทความหรือผลงานศิลปะ อาทินิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี

โดยใช้หลักวิชาและดุลยพินิจอันเหมาะสม 

 4. บทความปริทัศน์ (Review article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ 

(State of the art) เฉพาะทางท่ีมีการศึกษาค้นคว้ามีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ท้ังทางกว้าง

และทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 

การเตรียมต้นฉบับ 

 1. พิมพ์ผลงานทางวิชาการ ควรจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh  

บนกระดาษขนาด A 4 โดยแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ในหนึ่งหน้ากระดาษ 

  1.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

    - บน   2.7   ซม.

    - ซ้าย 3.5  ซม.

    - ล่าง 5.5   ซม.

    - ขวา 2.5 ซม.

  1.2  ใช้อักษร Cordia New ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาด 18, ชื่อผู้นิพนธ์ 

ขนาด 14, รายละเอียดผู้นิพนธ์ ขนาด 12, เนื้อหาใช้ตัวปกติ ขนาด 16 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ จะต้องมีค�าส�าคัญ

ในบทคัดย่อภาษาไทย และ Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ จ�านวนไม่เกิน  

5 ค�า (บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ) 
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 3. ถ้ามีรูปภาพ / ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบด้วย 

 4. ประวัติผู้แต่ง ให้ระบุชื่อของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด ต�าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) วุฒิการ

ศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป พร้อมสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท�างานและผลงานทาง

วิชาการ1-3 ปีที่ผ่านมา และ File.jpg รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (สวมสูท) 

 5. บรรณานุกรมจ�าแนกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร) 

 6. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

 7. การส่งต้นฉบับ จะต้องส่งเอกสารบทความจ�านวน 1 ฉบับ และแบบฟอร์มส่งบทความ 1 ฉบับ

พร้อมทั้ง CD บันทึกข้อมูลของเนื้อหาและประวัติผู้แต่ง (เอกสารที่ส่งทั้งหมด) จ�านวน 1 แผ่น โดยบทความ

จ�านวน 1 ฉบับ ข้างต้นแบ่งให้เป็น 

      7.1 บทความท่ีมีรายละเอียดของผู้เขียนบทความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4 จ�านวน  

1 ฉบับ น�าบทความที่ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความ

ก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีท่ีผลการประเมินระบุให้ ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้เขียนจะต้องด�าเนินการแก้ไขให้แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ 

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

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

อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูลก่อนส่งให้

กองบรรณาธิการดาเนินต่อไป 

รูปแบบการเขียนอ้างอิง 

 กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบ

นาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุช่ือผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลัง

ข้อความที่ต้องการอ้าง เพ่ือบอกแหล่งที่มาของข้อความน้ันและอาจระบุ เลขหน้าของเอกสารด้วยก็ได้ 

หากตอ้งการตวัอย่างและให้มกีารอา้งองิสว่นทา้ยเลม่ (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสาร

ท้ังหมดทีผู่เ้ขียนไดใ้ชอ้า้งองิในการเขยีนผลงานนัน้ ๆ จดัเรยีงรายการตามล�าดบัอกัษรชือ่ผูแ้ตง่ ภายใตห้วัขอ้ 

“บรรณานุกรม” ส�าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference ส�าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ  

โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psycho- logical Association) ตัวอย่างการ

เขียนเอกสารอ้างอิง มีดังนี้ 
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1. บรรณานุกรมหนังสือ 
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