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วัตถปุระสงค์ 
 เพื�อเผยแพร่บทความวจิยัหรือบทความวชิาการที�เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และสาขาที�เกี�ยวข้อง
ของคณาจารย์ นกัวิจยั นกัศึกษา ตลอดจนนกัวชิาการอิสระ เพื�อนําไปสูป่ระโยชน์ต่อบคุคล สงัคม และประเทศชาติ โดยครอบคลุม
สาขาวิชานิติศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ด้านการเมือง การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดการ บญัชี การเงินการธนาคาร ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจต่างประเทศ การจดัการโลจิสติกส์ 
ศึกษาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา หลกัสูตรและการสอน การศึกษาปฐมวยั และนิเทศศาสตร์ ด้าน
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์และศิลปะการแสดง เป็นต้น 
 

นโนบายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 
ผู้ นิพนธ์ 
/. ผู้นพินธ์ต้องเขียนบทความวชิาการ บทความวจิยั ให้ถูกต้องตามรูปแบบที�กําหนดไว้ใน “แนวทางการเตรียมต้นฉบบั” 
5. ผู้นพินธ์ต้องรับรองวา่บทความที�นําเสนอไม่เคยตีพมิพ์เผยแพร่ที�ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหวา่งการพจิารณา ของวารสาร

ฉบบัอื�น  
Q. ผู้นพินธ์ที�มีชื�อปรากฏในบทความทกุคน ต้องเป็นผู้ที�มีสว่นในการดําเนนิการวจิยัจริง 
S. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้ อื�นหากมีการนําผลงานนั Tนมาใช้ในผลงานของตัวเอง รวมทั Tงจัดทํารายการอ้างอิง  

ท้ายบทความ 

ผู้ประเมิน 

/. ผู้ประเมินบทความ ไม่ใช้ความคิดเหน็สว่นตวัที�ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิบทความ 
5. หากมีสว่นหนึ�งของบทความที�มีความเหมือน หรือซํ Tาซ้อนกบัผลงานอื�น ผู้ประเมินจะต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ 
Q. หากผู้ประเมินบทความตระหนกัวา่ ตัวเองอาจมีผลประโยชน์กบัผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ ร่วมโครงการ หรือเหตุผลอื�น ที�ทําให้ 

ไม่สามารถให้ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินต้องปฏิเสธการประเมินบทความนั Tน ๆ  

บรรณาธิการ 

/. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นพินธ์ และผู้ประเมินบทความแก่บคุคลอื�น ที�ไม่เกี�ยวข้องในช่วงระยะเวลาของ
การประเมินบทความ 

5. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผู้นพินธ์ และผู้ประเมิน  
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* บทความทุกเรื�องในวารสารฉบับนี Tได้รับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการกอ่นการตีพิมพิZ โดยผู้ ทรงคณุวฒิุ (Peer Review) ตามสาขา 
ที�เกี�ยวข้องจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ท่าน ตอ่ / บทความ 

* บทความและแนวคิดใดๆ ที�พิมพ์ในวารสารวชิาการ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบรีุ เป็นความรับผิดชอบของผู้ เขียน 
*  กองบรรณาธิการวารสารไมส่งวนสิทธิZในการคดัลอกเพื�อการพฒันาเชิงวิชาการ แตต้่องได้รับการอ้างอิงอยา่งถูกต้อง 
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 วารสารวชิาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
ปีทีV \ ฉบบัทีV ] กรกฎาคม – ธนัวาคม ]`a� 

V 

 

บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีทีV 7 ฉบบัทีV 2 ประจําเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2561 นี K 
เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มทีV  f ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) จดัทําขึ KนเพืVอเป็นสืVอกลางการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการ
ต่าง ๆ ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์รูปเล่ม และเผยแพร่ออนไลน์ โดยวารสารฉบับนี Kประกอบด้วย
บทความทั Kงหมด fq เรืVอง เป็นบทความวิจยัทีVได้ผ่านการกลัVนกรองจากผู้ ทรงคุณวฒิุ จํานวน fr เรืVอง และ
บทความวิชาการรับเชิญ ทีVได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจณา คณุารักษ์ จํานวน f เรืVอง 
และเพืVอการพฒันาคุณภาพวารสารอยา่งต่อเนืVอง วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแนะนํา
คณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ และนักศึกษา ทีVต้องการเสนอผลงานเพืVอเผยแพร่ในวารสาร ฯ ศึกษา
วตัถปุระสงค์ นโยบายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร และแนวทางการจดัเตรียมต้นฉบบัทีVมีการปรับปรุง
รายละเอียดเพิVมเติม ได้ทีV https://www.tci-thaijo.org/index.php/bkkthon 

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณผู้ ทรงคุณวุฒิทุกท่านทีVได้ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงบทความตา่ง ๆ และขอถือโอกาสนี K เชิญชวนผู้ อา่นทุกท่านได้ติดตามวารสารวิชาการมหาวิยาลัย
กรุงเทพธนบรีุ จากระบบ ThaiJO และเว็บไซต์ วารสาร http://journal.bkkthon.ac.th 

กองบรรณาธิการหวงัเป็นอยา่งยิVงว่า วารสารวิชาการฉบบันี Kจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อา่นและผู้ ทีV
สนใจในการศกึษาค้นคว้าทกุทา่นเพืVอการประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 
 
 

ดร.เสาวนีย์  สมนัต์ตรีพร 
บรรณาธิการ 
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บทคัดย่อ

 ครูมืออาชีพต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ (1) สอนด้วย 
ความชัดเจนแจ่มแจ้ง (2) มีความมุมานะพยายามที่จะสอน ด้วยความกระตือรือร้น และ เป็นตัวอย่างที่ดี 
(3) เป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอ รู้จักวิเคราะห์ผู้เรียน (4) เป็นผู้ฝึกนักเรียนที่มีความสงบเสงี่ยม มีจิตใจสร้างสรรค์ 
และติดต่อสื่อสารที่ดี (5) มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี มีนิสัยที่ดี (6) ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปในทางที่ดี  
สอนให้ผูเ้รยีนมเีป้าประสงค์ในชวิีต ให้ความเหน็อกเห็นใจศษิย์ มคีวามอดทน อดกลัน้ (7) มคีวามรับผดิชอบ 
เป็นทรพัยากรบคุคล (8) ท�างานอย่างมรีะบบ รูจ้กัการสงัเคราะห์สิง่ใหม่ ๆ  มวีธีิสอนทีน่่าสนใจ เป็นผูเ้ล่าเรือ่ง
ราวที่ดี และสรุปความที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจศิษย์ (9) เป็นผู้คงแก่เรียน (10) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และ
มีลักษณะของความเป็นบิดามารดา (11) สร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดริเร่ิม รู้จักความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (12) ท�าให้สุขภาพของศิษย์คืนสู่ปกติ กู้ชื่อเสียงให้ศิษย์ที่เสียหาย ทบทวนความรู้แก่ศิษย์ (13)  
โน้มน้าวศิษย์ในการเรียนการสอน (14) เป็นผู้ที่น่าไว้วางใจ มีความนุ่มนวลอ่อนโยน มีความสามารถพเิศษ

เฉพาะทาง และ (15) มนี�า้ใจนกักีฬา นบัถือตนเอง บงัคับตนเองได้ มคีวามภาคภูมใิจ และประจกัษ์ตนเอง

ค�าส�าคัญ: จิตวิญญาณความเป็นครู

ABSTRACT

 Professional teachers should have teaching spirit. Their characteristics should comprise: 
(1) Teaching clearly. (2) Enthusiasm and good exempla. (3) Active person and ability in student 
analysis. (4) Calm, Coach, effective communication and creative mind. (5) Good health and habit. 
(6) Enhancing student’s goal, empathy, and endurance. (7) Responsibility resource person. (8) 
Systematic approach, synthesis, storyteller, summary and sympathy. (9) Scholastic person. (10) 
Personal development and parenthood. (11) Inspiration, information, initiative and understanding 
individual difference. (12) Student’s rehabilitation and review. (13) Influence and inquiring Student’s 
mind. (14) Trustworthy, talent and specialization. (15) Sportsmanship, self-respect, self-esteem, 
self-control and self-actualization. 

Keywords: Teachers spirits
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บทน�า

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลย

เดช รัชการที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท 

แก่ครูอาวุโสในโอกาสเข้ารับพระราชทานเข็ม

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ซึ่งมีลักษณะของครูที่ดี

ตอนหนึ่งว่า

 “ครูที่แท้นั้น ต้องเป็นผู้กระท�าแต่ความดี 

ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลั้น และ

อดทน ต้องส�ารวม ระวังความประพฤติของตนเอง

ตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอนัดีงาม ต้องปลกีตัว 

ปลีกใจออกจากความสบาย และความสนุกรื่นเริง

ที่ไม่ควรแก่เกียรติภูมิ ต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่ว

แน่ ต้องสือ่สตัย์ รกัษาความจรงิใจ ต้องเมตตา หวงั

ด ีต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอ�านาจอคติ 

ต้องอบรมปัญญาให้เพ่ิมพูนสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้าน

วิทยาการ และความรู้ในเหตุผล” 

 ในการที่จะเป็นครูมืออาชีพได้น้ัน ผู้ที่จะ

เป็นครูมืออาชีพต้องรู้จักความหมายของค�าว่าครู

ก่อน ว่าหมายถึงอะไร ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายไว้

หลากหลาย กล่าวคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรง

ได้รบัการขนานนามว่า “บรมคร”ู เพราะว่าพระองค์ 

ทรงมีองค์ประกอบ สามประการที่พัฒนาถึงขั้น

สูงสุดแล้ว ที่เรียกว่า พุทธคุณสามประการ คือ (1) 

พระปัญญาคุณหรือความรู้ (2) พระวิสุทธิคุณ หรือ

ความประพฤตดิ ี(3) พระกรณุาคุณ คือ ความสงสาร 

ความทนไม่ได้ที่จะไม่ช่วยเหลือคนอื่น พุทธทาส

พิกขุ ก็ได้เคยกล่าวไว้ว่า ค�าว่าครูเป็นค�าท่ีสูงมาก

เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ และน�าวิญญาณไป

สูค่ณุธรรมเบือ้งสงู ครจูะต้องเป็นคนทีม่คีวามรู ้และ

ความคิดที่ดี กอปรด้วยความเมตตากรุณาต่อศิษย์ 

เป็นบุคคลที่เรียกว่า ไตรภาคี คือประกอบด้วยองค์

ประกอบส�าคัญสามประการคือ ประการแรกความ

รู้ดี ประการที่สองความประพฤติดี ประการสุดท้าย

คือมีคุณธรรมที่ดี 

 และในเรื่องความเป็นครูนี้ เนาวรัตน์ พงษ์

ไพบูลย์ กวีรางวัลซีไรท์ และศิลปินแห่งชาติ สาขา

วรรณศลิป์ เคยได้กล่าวไว้ว่า ครคูอืใคร ในบทกลอน

อันไพเราะว่าครูคือใคร ดังต่อไปนี้ 

   ใครคือ ครู ครูคือใครในวันนี้

 ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

 ใช่อยู่ที่เรียกว่า ครู อาจารย์  

 ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

   ครูคือผู้ชี้น�าทางความคิด 

 ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน

 ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร  

 ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

   ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ 

 ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

 ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์  

 มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง

   ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง  

 สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง

 สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง 

 ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

(เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2531)

 

 และยังม ีเสฐยีรพงษ์ วรรณปก ราชบณัฑิต

สาขาศาสนศาสตร์ ได้เคยแสดงผลงานเขียนเก่ียว

กับครูไว้ว่า

   ครูต้องเป็นครูทุกขณะจิต   

 ต้องรู้โลกรู้ชีวิตแจ่มแจ้ง   

   ต้องมีปฏิภาณโวหารแสดง   

 ต้องเป็นแหล่งก้าวหน้าวิชาการ  



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
3

   ต้องสอนคนมากกว่าสอนหนังสือ

 มิเพียงถือชอล์กปากกาพาเขียนอ่าน   

   ต้องอุทิศชีวิตจิตวิญญาณ    

 ให้แก่งานปลูกฝังในทางดี  

   ครูต้องเป็นคนดีและคนเก่ง    

 ครูต้องเคร่ง จริยะ มาตรฐาน   

   เป็นประทีป เจิดจรัส ชัชวาล 

 ส่องน�าวิญญาณของปวงชน

 

 คร ูหมายถึง บคุคลซึง่ประกอบวิชาชพีหลกั

ด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานการศึกษา

ปฐมวัย ในสถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ต�่ากว่าระดับปริญญา ท้ังใน

หน่วยงานท่ีเป็นของรัฐ และของเอกชน ส่วน

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ นั้น หมายถึง บุคคล

ซึ่งท�าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ หรือ

ปฏิบตังิานทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการจดัการเรยีนการสอน 

การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วย

งานการศึกษาต่าง ๆ โดยที่ในการประกอบวิชาชีพ

ครู ผู ้ประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติปฏิบัติตาม

มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ (ข้อ

ก�าหนดเก่ียวกับความรู้ และประสบการณ์ในการ

จัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องมีเพียงพอท่ีสามารถจะน�าไปใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพได้)

 ครท่ีูดต้ีองรูจ้กัมาตรฐานการปฏิบติังาน ซึง่

หมายถึงว ่า  ครูต ้องรู ้ ข ้อก�าหนดที่ เ ก่ียวกับ

คุณลักษณะ หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติ

งาน และการพัฒนางานเพ่ือให ้ เ กิดผลตาม

วตัถปุระสงค์ หรือเป้าหมายของงานครู รวมทั้งต้อง

เป็นผู ้ที่รู ้จักฝึกฝนตนเองให้มีทักษะ หรือความ

ช�านาญให้มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง และจะต้องรู้จัก

มาตรฐานในการปฏิบัติตนด้วย คือมีความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่ีครู

จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือรักษา ส่งเสริม และธ�ารงไว้

ซึ่งเกียรติคุณ ชื่อเสียง และสถานภาพในการ

ประกอบวิชาชีพครูให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธาแก่

ศิษย์ ชุมชน และสังคม อันจะน�ามาซึ่งศักดิ์ และศรี

แห่งวิชาชีพครู

จิตวิญญาณของความเป็นครู (TEACHERS 

SPIRITS)

 การเป็นครูมืออาชีพน้ัน ครูควรต้องมีจิต

วิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ มีความเด็ดเดี่ยว 

มุ่งมั่น และองอาจ ซึ่งจะขอเรียกรวม ๆ เป็นชื่อย่อ

ว่า Teachers Spirits และพอจะอธิบายได้ตามตัว

อักษรภาษาอังกฤษดังกล่าวได้ว่า

 T  หมายถงึ การสอน (Teaching) หมาย

ตวัครู (Teacher) และหมายถึงเวลา (Time) ในการ

เข้าปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้ตรงเวลา ในการ

สอน ครูต้องสอนให้เข้าใจแจม่แจ้ง สอนศลิปวทิยา

การให้แก่ศิษย์จนหมดส้ินโดยไม่ปิดบัง หิโตปเทศ 

ซึ่งเป็นนามปากกาของ เสฐียรโกเศศ หรือพระยา

อนุมานราชธน นักการศึกษา และนักปราชญ์คน

ส�าคญัของไทยได้เคยกล่าวไว้ว่า “ผูท้ีใ่ห้ในสิง่ทีเ่ลศิ 

ย่อมได้ในสิ่งที่เลิศอีก” และสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ทรงกล่าวถึง ลีลา 

(Style) ในการสอน หรือพุทธวิธีในการสอน หรือ

เทศนาวิธีส่ีประการ (The Buddha’s Style or 

manor of teaching) ซึ่งด�าเนินไปได้อย่างได้ผลที่

ดี (พระพรหม คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),2556) คือ 

 1.  สนัทสัสนา ชีแ้จงให้เหน็ชดั หมายความ

ว่า จะสอนอะไรก็ต้องชี้แจง จ�าแนก แยกแยะ 
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อธิบาย และแสดงเหตผุลให้เหน็ชดัเจน ชดัแจ้ง จน

ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง ดังเหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับ

ตาของตน (elucidation and verification) 

 2. สมาทปนา หมายถึง ชวนใจให้อยากรับ

เอาไปปฏบิตั ิคอืสิง่ทีค่วรหดัท�า ควรปฏิบติั บรรยาย

แนะน�าให้มีความซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความ

ส�าคัญที่จะต้องฝึกฝน พากเพียรด้วยความอดทน 

จนใจยอมรับอยากลงมือท�า หรือน�าไปปฏิบัติ 

(incitement to take upon oneself; inspiration 

towards the goal)

 3. สมุตเตชนา คือ การเร้าใจให้อาจหาญ

แกล้วกล้า หมายถึงการปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น

เกิดความอุตสาหะ มีความมั่นใจ มีก�าลังใจที่แข็ง

ขัน ตั้งมั่นที่จะท�าให้ส�าเร็จให้จงได้ สู้งานอย่างไม่

ห ว่ันระย ่ อ  ไม ่ กลั ว เห น่ือยยาก  (u rg ing ; 

encouragement; animation, fil l ing with 

enthusiasm)

 4. สัมปหังสนา หมายถึง การปลอบ

ประโลมใจ (ศษิย์) ให้สดชืน่ ร่าเรงิ แช่มชืน่ เบกิบาน 

โดยชี้ให้เห็น แสดงให้เห็นผลดี หรือคุณประโยชน์ที่

จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส�าเร็จยิ่ง ๆ 

ขึ้นไป ท�าให้ผู้ฟังมีความหวัง และร่าเริงเบิกบานใจ 

(gladdening; exhilaration; filling with delight 

and joy) และยังมีอรรถกถาชี้แจงเพ่ิมเติมอีกด้วย

ว่า (1) ปลดเปลื้องความเขลา หรือความมืดมัว (2) 

ปลดเปลือ้งความประมาท (3) ปลดเปลือ้งความอดื

คร้าน และ (4) สัมฤทธิก์ารปฏิบัติ หรืออาจจดจ�าไว้

สั้น ๆ  ง่าย ๆ  ว่า ชี้ชัด ชวนให้ปฏิบัติ เร้าให้กล้า ปลุก

ให้ร่าเรงิ หรอืแจ่มแจ้ง หรอืจงูใจให้แกล้วกล้าร่าเรงิ

 E  หมายถึง ความกระตือรือร้น ความ

มีศรทัธาท่ีแรงกล้า (enthusiasm) หมายถึงความ

เอาใจใส่ (empathy) ในงานสอน และเอาใจใส่ศิษย์ 

หมายถึงการเน้นความส�าคญั (emphasis) ของเรือ่ง

ที่สอน (teach) และเรื่องที่ฝึก (train) หมายถึง วิธี

การที่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ และการสังเกต โดย

ไม่ได้อาศยัวิทยาศาสตร์ หรอืทฤษฎี นอกจากน้ันครู

ควรต้องเป็นตัวอย่าง (example) ที่ดีแก่ศิษย์ด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การพูด การสื่อสาร การ

สนทนา และการปฏิบัติตนในลักษณะอื่น ๆ 

 A  หมายถึง ผูก้ระตุน้ (activator) ครเูป็น

ผู้กระตุ้นเตือนให้ศิษย์ขยันขันแข็ง มีวินัย ตัวครเูอง

เป็นผู้ทีด่�าเนนิการสอนทีม่คีวามกระตอืรอืร้น ยึดถือ

หลกัการ ยึดถือทฤษฎี (activist) เป็นผูท้ีจ่ดักิจกรรม

การเรียนการสอนทีห่ลากหลาย (activity) และเป็น

นักแสดง (actor, actress) ที่ดีในการสอน เป็น 

ผู้ที่มีความเฉียบแหลม มีไหวพริบดี (acute) เป็น 

ผูท้ีม่คีวามชืน่ชมศรทัธา และเลือ่มใส (admiration) 

ในวิชาชีพครู ครูควรต้องวิเคราะห์ (analysis)  

ผู้เรียน โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(individual difference) และลีลาการเรียนรู ้ที ่

แตกต่างของแต่ละบคุคล (individual learning style) 

 C  หมายถงึ ผู้มใีจสงบเยือกเย็น (calm) 

“ใช้ความสงบ สยบความเคล่ือนไหว” ผู้กระตุน้ศษิย์

ในลักษณะที่เรียกว่า เป็น catalytic agent ครูเป็น

ผู้ฝึกสอน (coach) เป็นผู้จุดเทียนส่องน�าวิญญาณ 

หรือส่องทาง (candle) ครูเป็นผู้มีความรอบคอบ 

ระมดัระวัง ละเอียดถ่ีถ้วน และประณีต (carefulness) 

ตลอดจนเป็นผูม้คีณุสมบติั (characteristic) ทีด่ใีน

การเป็นครู เช่น สอนดี พูดดี มีมารยาท มีขันติธรรม 

มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และควรจะ

ต้องมอีกี 8 C คอื (1) มคีวามคดิเก่ียวกับการวิพากษ์ 

วิจารณ์ (critical thinking) และการแก้ปัญหา 

(problem solving) (2) มีความคิดสร้างสรรค์ และ

มวีธีิการใหม่ ๆ  มนีวัตกรรมใหม่ มกีารน�าส่ิงใหม่เข้ามา 
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มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ (creativity innovation) 

(3) มีความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม – ต่างวัฒนธรรม 

(Cross - Cultural understanding) (4) มกีารร่วมมอื

กับการท�างานร่วมกับผู้อื่น ท�างานเป็นทีม และมี

ความเป็นผู้น�า (collaboration, team work and 

leadership) (5) มคีวามรูเ้รือ่งการตดิต่อสือ่สาร และ

รูเ้ท่าทันสือ่ (communication and media literacy) 

(6) ทักษะการด�าเนินอาชีพ และการหาความรู ้ 

(careers and learning skills) (7) การค�านวณ 

(computing literacy) การรู ้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and 

computing and Technology: ICT literacy) และ 

(8) มคีณุธรรม เมตตา กรณุา สงสาร (compassion) 

 H  หมายถงึ ครตู้องมีสขุภาพด ีทัง้สขุภาพ

ทางกาย และสขุภาพจติ “จติเป็นนาย กายเป็นบ่าว” 

หรือ “sound mind in the sound body” ครูต้องมี

จิตใจที่สดชื่นแจ่มใส คิดบวก คิดแต่สิ่งที่ดีงาม  

เรยีกว่ามจีติเชงิบวก (optimism) เสมอ และจะต้อง

มีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่สะอาด และเรียบร้อย 

เช่น ผม ปาก ฟัน เครื่องแต่งกาย รองเท้า เสื้อผ้า 

สามารถปรบัตวัให้เข้ากับศษิย์ได้เป็นอย่างด ีไม่ก่อ

ความเดือดร้อนให้กับตัวเอง และผู้อื่น

 E หมายถงึ ครคูวรต้องมคีวามรูเ้ก่ียวกับ

นิเวศวิทยา คือ ชีววิทยาท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ 

ระหว่างคนกับสิง่แวดล้อม หรอืสงัคมวิทยาท่ีเก่ียวกับ

ความสมัพันธ์ระหว่างคนกับสิง่แวดล้อม (ecology) 

หรือเรียกว่าเป็น ecologist นั่นเอง

  ครคูวรต้องเป็นผูใ้ห้การศกึษาได้ สอนได้ 

(educable) เป็นผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับทฤษฎี และ 

วิ ธีการของการศึกษาเป ็นนักศึกษาศาสตร ์ 

(educationist) เป็นผู้มคีวามสามารถ มปีระสิทธิภาพ 

(efficient) มีความพยายามอุตสาหะ (effort) เป็น 

ผู้ยืดหยุ่นได้ (elasticity, flexibility) มีความดีเลิศ, 

ความงดงาม, ความเรยีบร้อย และความสละสลวย 

(elegance) มีการให้ก�าลังใจ (encouragement) 

มีความอดทน, ความทนทาน และความอดกล้ัน 

(endurance) ครูเป็นผูม้เีสน่ห์ ท�าให้ศษิย์ปราบปล้ืม 

เป ็นผู ้ วิ เศษ เป ็นผู ้ส ่งเสริมศิษย ์ให ้ก ้าวไกล 

(enhancement )  เป ็นผู ้ มีความหนักแน ่น 

(emphatical ly) เป ็นผู ้มีความกระตือรือร ้น 

(enthusiasm) ครูต้องอธิบาย (explanation)  

ต้องส�ารวจตรวจวินิจฉัยศิษย์

 R  หมายถึง 3 Rs คือ ครูต้องอ่าน (reading) 

มาก เขียน (writing) มาก และครูต้องรู้เลขคณิต 

(arithmetic) ด้วย ครูต้องมีความรับผิดชอบ 

(responsibility) 

 S หมายถึง ครูต้องรู ้จักสังเคราะห์ 

(synthesis) สิ่งใหม่ ๆ  ครูต้องย่อเรื่อง (synopsis) 

ได้ ครูต้องสรุปความ (summary) ได้ ครูต้องท�างาน

อย่างมีระบบ (systematic approach) ครูต้องเป็น

ผู้เล่าเร่ืองราวได้ (storyteller) ครูต้องรู้จักเลือก 

(selecting) ครูต้องรู้จักเข้าสมาคม (society)  

ครูต้องเป็นผู้ใจเย็น สงบ (self-collected) มีการ

บังคับใจตนเอง (self-command) มีความเชื่อมั่น 

ในตนเอง (self-confidence) รู้จักละอายตนเอง 

(self-concious) และเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ 

(scholarly) 

 P  หมายถึง ครูต้องมีความคิดเชิงบวก 

(positive thinking) มีการพัฒนาตนเอง (personal 

development)  มีลักษณะการเป ็นพ ่อแม ่ 

(parenthood) 

 I  หมายถึง ครูต้องมีความคิดริเริ่ม 

(initiative) ต้องรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(individual difference) 
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 R หมายถึง ครูต้องเป็นผู้ท่ีน่านับถือ 

น่าเคารพย�าเกรง (respectful) มีความรับผิดชอบ 

(responsibility) รูจ้กับ�ารงุขึน้มาใหม่ (resuscitation) 

ครตู้องมกีารซกัซ้อม (rehearsal) ครตู้องรูจ้กัอบรม

ศิษย์ ให้สมบูรณ์ (ศิษย์ที่เสียหายแล้ว) เช่น เสพยา 

(rehabilitation)

 I  หมายถึง ครตู้องสร้างแรงบนัดาลใจ 

(inspiration) แก่ศิษย์ในการเสาะแสวงหาความรู้ 

และก�าหนดเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางของชีวิต

 T  หมายถึง ครตู้องมีความน่าไว้วางใจ 

เชื่อถือได้ (trustworthiness) 

 S  หมายถึง ครูต้องมีความเป็นหน่ึง

เดียวกัน (sodality) ต้องมีจิตวิญญาณ มีปัญญา 

(spirituality) ในความเป็นครู ครูต้องมีใจเป็น

นักกีฬา (sportsmanship) มีการนับถือตนเอง  

(self-discipline) มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

(self-esteem)

บทสรุป

 ในท้ายท่ีสุดอาจสรุปได้ว่า Teaching is 

more than imparting (communication) 

knowledge. It is inspiring change. การสอน 

ย่ิงใหญ่กว่าการติดต่อสื่อสารธรรมดา ๆ มันเป็น 

สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลงใน

ตัวคนทั้งทางด้านความคิด เจตคติ และการปฏิบัติ

ได้ ดงัพุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก ท่ีกล่าวถึงวิธีการ

สอนแบบต่าง ๆ ว่า (เสฐียรพงษ์ วรรรณปก. มติชน

รายสัปดาห์ ฉบับท่ี 14-20 กรกฎาคม 2560)  

“การสอนคนแม้ในเรื่องเดียว ก็ต้องมีรูปแบบแห่ง

การสอนหลายแบบ จึงจะประสบความส�าเร็จตาม

ต้องการ เพราะคนนั้นมีหลายประเภท หลากหลาย

ความสนใจ และพ้ืนภูมคิวามหลงั” พระพุทธเจ้าเอง

เมื่อทรงสอนเวไนยสัตว์ ทรงน�าเอาการสอนต่าง ๆ 

มาสอนตามความเหมาะสม แบบการสอนเหล่านี้ 

คือ 

 1. การสอนแบบสนทนา (สากัจฉา หรือ

ธรรมสากัจฉา) เป็นวิธีท่ีทรงใช้บ่อยท่ีสุด พระองค์

ชอบใช้วิธีนี้ อาจเป็นด้วยว่า ผู้ฟังได้มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น ท�าให้การเรียนการสอนสนุก ไม่รู้สึก

ตนว่าก�าลังเรียน หรือก�าลังถูกสอน แต่จะรู้สึกว่า 

ตนก�าลังสนทนาปราศรัยกับพระพุทธองค์อย่าง

สนุกสนาน ในการสนทนานั้น พระพุทธองค์จะทรง

ท�าหน้าทีน่�าสนทนา คอืท�าหน้าท่ีซกัถาม โยนปัญหา

ให้ขบคิด แล้วตะล่อมเข้าสู ่จุดสรุป หาประเด็น 

ที่ต้องการ บางที่เพียงตรัสเป็นนัย ๆ คู่สนทนาอาจ

สรุปได้เอง

 2. แบบบรรยาย พระองค์ทรงใช้การสอน

แบบน้ีเสมอ ส่วนมากจะเป็นโอกาสท่ีผูฟั้งมารวมกัน

มาก ๆ ดงัทีท่รงแสดงพระธรรมเทศนาในพระเชตวัน

มหาวิหารในช่วงบ่ายของทกุวนั และทีน่่าสงัเกตคอื 

ผู้ฟังมักจะมีพ้ืนความรู้ หรือความเข้าใจเก่ียวกับ

เรือ่งนัน้ในขัน้พ้ืนฐานมาบ้างแล้ว มาฟังการบรรยาย

เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน  

ดังเมื่อทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คร้ังแรกก็ใช้วิธี

บรรยาย ทรงบรรยายถึงความล้มเหลวในการปฏิบตัิ 

สองแนวทางคอื การทรมานกาย กับการหมกมุน่อยู่

ในกามคุณ เสร็จแล้วก็ทรงชี้ทางสายกลาง แล้ว 

ทรงแสดงอริยสัจ สี่ประการโดยละเอียดพิสดาร 

ด้วยเหตนีุ ้ธรรมจกัรกัปปวัตนสตูร (พระธรรมเทศนา

กัณฑ์แรกว่าด้วยอรยิสจัสี ่จงึเป็นแบบบรรยายล้วน

 3. แบบตอบปัญหา ผู้ถามปัญหาอาจถาม

ด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง บางคนถามเพ่ือ

ต้องการค�าตอบในเรือ่งทีส่งสยัมานาน บางคนถาม

เพื่อลองภูมิว่าคนตอบรู้หรือไม่ บางคนถามเพื่อข่ม 
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หรือปราบให้ผู ้ตอบอับอาย บางคนคนถามเพื่อ

เทยีบเคยีงกับความเชือ่ หรอืค�าสอนในลทัธิศาสนา

ของตน และพระพุทธองค์ทรงทราบว่า การตอบ

ปัญหาใด ๆ  ต้องดลูกัษณะของปัญหา และเลอืกวิธี

ตอบให้ถูกต้อง เหมาะสมด้วย พระพุทธองค์จึงทรง

จ�าแนกปัญหาไว้ 4 ประการคือ (1) ปัญหาบางอย่าง

ต้องตอบตรงไปตรงมา (เอกังสพยากรณียปัญหา 

ตัวอย่างท่ีชัดเจนทางพุทธศาสนา เช่น อริยสัจ  

คืออะไร มีเท่าไร ค�าตอบคือ อริยสัจ คือความจริง 

อันประเสริฐ 4 อย่าง ค�าตอบอย่างนี้เรียกว่า  

เอกังสยากรณ์) (2) ปัญหาบางอย่างต้องย้อนถาม

ก่อนจึงตอบ (ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา) ไม่พึง

ด่วนตอบทันท่ีในแง่ใดแง่หน่ึง เพราะอาจตอบพลาดได้ 

(3) ปัญหาบางอย่างต้องแยกค�าตอบ (วิพัชชพยา

กรณียปัญหา) ค�าถามที่คลุม ๆ อย่าพ่ึงด่วนตอบ 

ตอบไปก็มีแต่ความผิดพลาด ต้องแยกตอบเป็น

เรื่อง ๆ เป็นประเด็นประเด็น ๆ ไป และ (4) ปัญหา

บางอย่างต้องตดับทไปเลย ไม่ตอบ (ฐปณียปัญหา 

หรืออัพยากตปัญหา) มีบางเรื่องบางประเด็นตอบ

ไปก็เท่านั้น สู้ตัดบทเสียดีกว่า เช่น ปัญหาที่ชอบให้

ทะเลาะกับคนอื่น หรือปัญหาท่ีตอบไปแล้วก็ไม่

ท�าให้ดีขึ้น 

 ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่ท�าหน้าที่ที่ดี

ในการสอน เป็นครูที่สอนดี มีความรู้คู ่คุณธรรม  

เข้าท�านอง เก่งและดี และสอนอย่างมีความสุข  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นครูมืออาชีพ

นั่นเอง และขอจบลงด้วยการบูชาพระคุณของ 

ครูว่า

 ข้าขอกราบไว้คุณ ท่านครูผู้อารี

กรุณาและปราณี อุตสาห์สอนทุกทุกวัน

ยังไม่รู้ก็ได้รู้ ส่วนของครูสอนทั้งนั้น

ความจริงทุกสิ่งสรรพ์ ดีชั่วชี้ให้ชัดเจน

จติมากด้วยเอ็นดู อยากให้รูเ้หมือนแกล้งเกณฑ์

รักไม่ล�าเอียงเอน อยากให้แหลมฉลาดคม

เดิมมืดไม่รู้แน่ เหมือนเข้าถ�้าเที่ยวคล�างม

สงสัยแลเซอะซม กลับสว่างแลเห็นจริง

คุณส่วนนี้ จึงยกไว้ในที่ยิ่ง

เพราะเราพึ่งท่านจริง จึงได้รู้วิชาชาญ

เหตุนี้เราทั้งหลาย ควรน้อมไหว้ครูอาจารย์

เป็นนิจนิรันดร์กาล ประเสริฐแท้แน่นอนเอย
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง การใช้ข้อมูลทางบัญชีส�าหรับนักกฎหมายในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มวัีตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจการใช้ข้อมลูทางบญัชขีองนกักฎหมาย ศกึษาการใช้ข้อมลู

ทางบญัชขีองนักกฎหมายในประเทศไทยกบัระบบกฎหมายตามบทบญัญัตแิต่ละประเภทและเพ่ือสงัเคราะห์

ข้อมลูอนัเป็นแนวทางการสอนวิชาการบญัชสี�าหรบันักกฎหมาย ด้วยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In depth 

Interview) นักกฎหมายในประเทศไทยซึ่งส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ท�างานมา

แล้วอย่างน้อย 10 ปี โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งประกอบด้วย  

ผู้พิพากษา ต�ารวจ ทหาร ทนายความ นักธุรกิจ นายธนาคาร นิติกร ผู้บริหารบริษัทเอกชน อาจารย์

มหาวิทยาลัย รวมทั้งพนักงานหน่วยงานของรัฐและเอกชน จ�านวน 25 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า นักกฎหมายเป็นเพศชาย ร้อยละ 80 และเพศหญิงร้อยละ 20 อายุเฉลี่ย 46.76 

ปี ประสบการณ์ท�างานเฉลีย่ 24.24 ปี นักกฎหมายร้อยละ 64 เคยท�างานด้านอืน่นอกเหนอืจากอาชพีปัจจบุนั

มาก่อน ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เฉลี่ย 24 นาที นักกฎหมายร้อยละ 92 มีงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล

ทางบัญชี ร้อยละ 8 ไม่เคยพบงานที่เกี่ยวกับบัญชีเลย ข้อมูลทางบัญชีที่นักกฎหมายใช้ร้อยละ 86.95 เป็น

บัญชีการเงินมากที่สุด การใช้ข้อมูลทางบัญชีร้อยละ 47.82 มีความเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มากท่ีสุด นักกฎหมายร้อยละ 68 มีความเห็นว่าจ�าเป็นมากที่นักกฎหมายต้องมีความรู้ทางบัญชี 

เพราะได้ใช้ประโยชน์ในการท�างาน ร้อยละ 4 มีความเห็นว่าถ้าเป็นผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีความรู้และร้อยละ 

28 เห็นว่านักกฎหมายควรมีความรู้ด้านบัญชี เรื่องที่นักกฎหมายเห็นว่าควรมีความรู้ทางบัญชีมากที่สุด คือ 

งบการเงิน รองลงมา คือ ผลการด�าเนินงานและสภาพคล่อง นอกจากนี้ ควรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการคิด

ดอกเบี้ยและภาษีอากร

ค�าส�าคัญ: การใช้ข้อมูลทางบัญชี, นักกฎหมายในประเทศไทย
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ABSTRACT

  “The Use of Accounting Data for Lawyers in Thailand” is a qualitative research, which has 

main objectives of exploring, studying the use of accounting data of lawyers in Thailand and 

legislative systems in accordance with different categories of enactments, and synthetizing such 

data as guidance of teaching Accounting for Lawyers through in-depth interviews of lawyers in 

Thailand graduated with Bachelor of Laws and having 10-year work experience. 

 The researcher executed the method of purposive sampling which included judges, police 

officers, soldiers, attorneys, businessmen, bankers, lawyers, administrators of private companies, 

university lecturers, and public and private sector officers, totalling 25 persons. 

 The result found out that 80% was male lawyers, whereas 20% was female. The average 

age was 47 years old, and the average year of work experience was 24 years. Most lawyers (64%) 

who worked in other fields before present work. Within the 24-minute interview per interviewee, 

and 92% of lawyers have worked involving the use of accounting data. Whilst another 8% never 

has experience in any accounting, and 86.95% of the use of accounting data is financial accounting. 

About 47.82% of the use of accounting data is mostly involved with the Civil and Commercial 

Code. 68% of the lawyers opined that it is necessary for lawyers in Thailand to have the knowledge 

of accounting because it will be beneficial for their careers. 

  Nevertheless, 4% claimed that accounting becomes necessary when being in positions 

of top management teams. Only 28% pointed that lawyers should have accounting. Topics of 

accounting that lawyers should mostly know are financial statements. The another one are overall 

operations and liquidity as well as the calculation of interest and taxation.

Keywords: The use of accounting data, lawyers in Thailand

บทน�า 

  ปัจจุบันธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเสมอจึงจะ

สามารถอยู่รอดได้ นวัตกรรมในโลกยคุดิจทัิลท�าให้

กิจการต่างๆ ต้องวางแผนเพ่ืออนาคตและก้าวน�า

ธุรกิจให้ด�าเนินต่อไป ข้อมูลสารสนเทศมีความ

ส�าคัญต่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจเพ่ือ

ขับเคล่ือนธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเน่ืองจาก

เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้ผู้บริหารทราบว่าการด�าเนิน

งานของธุรกิจบรรลุผลตามแผนที่วางไว้ รวมทั้ง

ท�าให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งในการน�าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาด�าเนินงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้มี 
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ส่วนได้เสยีในการใช้ข้อมลูสารสนเทศทางการบญัชี

อาจรวมไปถึงนักบัญชี ผู ้บริหารกิจการ เจ้าหนี้  

นักลงทนุ หน่วยงานของรฐับาล หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ 

บุคคลเหล่านี้มีความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ทางการบัญชีในทิศทางและมุมมองของประโยชน์

ท่ีแตกต่างกัน เช่น ผู ้บริหารของธุรกิจบางแห่ง

ต้องการแสดงผลการด�าเนินงานที่มีก�าไรน้อยกว่า

ความเป็นจริงเพ่ือที่จะได้เสียภาษีน้อยลง ตรงกัน

ข้ามกับกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

ต้องการให้แสดงข้อมลูตามความเป็นจรงิ เพ่ือจะได้

จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องจะได้น�าเงินมาพัฒนา

ประเทศต่อไป

  ข้อมลูสารสนเทศทางการบญัชท่ีีน่าเชือ่ถือ

ได้และเป็นธรรมจะถูกจัดท�าขึ้นเพ่ือพยายามที่จะ

ตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมลูของทกุฝ่าย 

ซึ่งวัตถุประสงค์ท่ัวไปของการให้ข้อมูลทางการเงิน

เก่ียวกับกิจการที่เสนอรายงานจะเน้นประโยชน์ต่อ

ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ยืม หรือเจ้าหนี้ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต (สภาวิชาชพีบญัช,ี 2560) หากบคุคลเหล่านี้

สามารถใช้ข้อมลูสารสนเทศทางการบญัชดีงักล่าวได้ 

ผูใ้ช้ข้อมลูอืน่ก็สามารถได้รบัข้อมลูท่ีสมบรูณ์เช่นกัน 

 สารสนเทศทางการบัญชีถูกจัดท�าขึ้นภาย

ใต้กรอบแนวคิดของมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

(The Conceptual Framework of Financial 

Reporting Standard) และเป็นไปตามหลักการ

บัญชีที่รับรองท่ัวไป (Generally Accepted 

Accounting Principles) ซึ่งข้อมูลสารสนเทศ

ทางการบัญชีถือเป็นข้อมูลและหลักฐานที่ส�าคัญ

อย่างหน่ึงต่อการด�าเนินคดีความบนชั้นศาลและ

การด�าเนินการทางกฎหมายที่ เ ก่ียวข ้องทาง

เศรษฐกิจ เมื่อธุรกิจมีคดีความทางกฎหมายซึ่ง 

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ

ธุรกิจตามที่นักกฎหมายมีความจ�าเป็นในการ

ท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้เพ่ือการด�าเนินคดีและ

ตัดสินคดีความอย่างถูกต้องแม่นย�าต่อไป แม้ว่า 

นักกฎหมายจะท�าหน้าท่ีในต�าแหน่งท่ีแตกต่างกัน 

ไม่ว ่าผู ้ พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร  

ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายใน

สถานศึกษา จ่าศาล รองจ่าศาล นักวิชาการตรวจ

เงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  

เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ ทหาร 

พนกังานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ เจ้าหน้าท่ีสบืสวน

สอบสวน ป.ป.ป. ลกูจ้างกระทรวงยุตธิรรมท�าหน้าท่ี

พนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงานบังคับคดี  

เจ้าหน้าที่รัฐสภาสามัญปฏิบัติงานในหน้าท่ีนิติกร 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานในสถาบันการ

เงินท่ี ก.ต. รับรอง ก็ตาม บุคคลเหล่าน้ีล้วนมี 

ส่วนเก่ียวข้องในการด�าเนนิการทางกฎหมายตามที่

เป็นหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของตนซ่ึงจะมผีลกระทบ

ต่อการพิจารณาข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับผลการด�าเนนิ

งานและฐานะทางการเงินของกิจการทั้งทางตรง

และทางอ้อม ดงัน้ัน ผูป้ระกอบวิชาชพีทางกฎหมาย

จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องมอีงค์ความรูแ้ละประสบการณ์

ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีในระดับ 

ที่ประยุกต์เข ้ากับวิชาชีพทางกฎหมายได้เป็น 

อย่างดี

  การอยู่รอดของนักกฎหมายไทยจ�าเป็น

ต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นใน

ด้านภาษา ด้านกระบวนการด�าเนนิงานทีเ่ป็นสากล 

และด้านองค์ความรู้ที่หลากหลายซึ่งเช่ือมโยงกับ

วิชาชีพทางกฎหมาย รวมท้ังการเอาใจใส่ต่อการ

เปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีก่ระทบ

การด�าเนนิงานทางธุรกจิและวิธีการด�าเนนิงานทาง

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกรรมทางธุรกจิขัน้พ้ืนฐาน
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และซับซ้อน (ศักดา ธนิตกุล, 2555) ซึ่งเชื่อมโยง 

กับการประยุกต์เข้ากับการน�าข้อมูลสารสนเทศ

ทางการบัญชเีพ่ือการวเิคราะห์และด�าเนนิกิจกรรม

ทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง ด้วยเหตุท่ีกล่าวข้างต้นนี้ 

จึงเป ็นจุดเริ่มต ้นของค�าถามในการวิจัยนี้ว ่า  

นักกฎหมายจ�าเป็นต้องเตรียมตัวและรู้เท่าทันต่อ

ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่งข ้อมูลสารสนเทศ

ทางการบัญชี รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และน�า

ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในการด�าเนิน

กิจกรรมทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทาง

ธุรกิจหรือไม่ มากน้อยเพียงใด การวิจัยนี้จึงจ�าเป็น

ต้องค้นหาค�าตอบว่า นักกฎหมายในประเทศไทย

ควรมคีวามรูค้วามเข้าใจในการน�าข้อมลูสารสนเทศ

ทางการบัญชีไปใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ

ระบบกฎหมายตามบทบัญญัติแต่ละประเภทมาก

น้อยเพียงใดเพ่ือด�าเนินการทางกฎหมายอย่าง 

ถูกต้องแม่นย�าและสามารถช่วยให้ธุรกิจด�ารงไว้ 

ซึง่การด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งได้มากน้อยเพียงใด 

ผลที่ได้รับจากการวิจัยนี้จะน�าไปสู ่การพัฒนา 

หลักวิชาและแนวการสอนในวิชาการบัญชีส�าหรับ 

นักกฎหมายต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ

  ข้อมูลทางบัญชี หมายถึง ข้อมูลดิบ  

ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ รวมทั้ง 

ข้อมูลการตัดสินใจท่ีนักกฎหมายในประเทศไทย 

ใช้ประกอบการด�าเนนิงานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

อันเป็นประโยชน์ต ่อการประกอบวิชาชีพของ 

นักกฎหมาย

  นักกฎหมาย หมายถึง ผูท้ีส่�าเรจ็การศึกษา

ตามหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิตท่ีท�างานรบัผดิชอบ

ในหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศไทยทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่  

ผู้พิพากษา ทนายความ ต�ารวจ นิติกร ท่ีปรึกษา

กฎหมาย อาจารย์ผู ้สอนวิชากฎหมายในสถาน

ศึกษา ทหาร นายธนาคาร พนักงานของรัฐ 

ข้าราชการ รวมทั้งนักธุรกิจ

  บทบญัญตั ิหมายถึง ข้อความทีก่�าหนดไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมาย

  บัญชีการเงิน หมายถึง ข้อมูลที่เน้นให้

บุคคลภายนอกเป็นผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน โดย

ข้อมูลที่น�ามาจัดท�าน้ันเป็นจ�านวนเงินที่ผ่านมาใน

อดีตซึ่งผ่านกระบวนการทางบัญชีตามมาตรฐาน

การบัญชี 

  บัญชีบริหาร หมายถึง ข้อมูลทางบัญชี 

ที่ผู้บริหารหรือบุคคลในองค์กรใช้ในการวางแผน

ควบคุมหรือตัดสินใจ ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องท�าตาม

มาตรฐานการบัญชี

  งบการเงิน หมายถึง รายงานสรุปผล

ทางการเงินเพ่ือให้ทราบฐานะทางการเงิน ผลการ

ด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของ

กิจการและกระแสเงนิสดท่ีมคีวามส�าคญัต่อกิจการ 

  ผลการด�าเนินงาน หมายถึง ผลที่ได้จาก

การด�าเนินงานในรูปก�าไรหรือขาดทุนท่ีน�ารายได้

หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี

 ข้อมูลทางบัญชี

  การท�าบัญชี คือ การบันทึกข้อมูล รายการ

และเหตุการณ์จากการด�าเนินกิจการทั้งหมด  

จากนั้นน�ามาสรุปให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อที่จะใช้เป็น

ข้อมลูในการวางแผน ควบคมุและตดัสนิใจ ส�าหรบั

นักบัญชีบางคนอาจมีขอบเขตการท�างานไปนอก

กิจการบางส่วนด้วย 
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  ประเภทของข้อมูลทางบัญชี (Types of 

Accounting Information) มีดังนี้

  1. ข้อมูลทางบัญชีการเงิน (Financial 

Accounting Information)

  2. ข้อมูลทางบัญชีบริหาร (Managerial 

Accounting Information)

ข้อมูลทางบัญชีการเงิน (Financial Accounting 

Information) 

  ข้อมูลทางบัญชีการเงินเป็นรูปแบบการ 

น�าเสนอท่ีเน้นให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ใช้ข้อมูล

ทางการเงิน เมื่อสิ้นรอบเวลาบัญชีจะท�าการ

รายงานเพ่ือแสดงภาพรวมของกิจการ โดยข้อมูล 

ที่น�ามาจัดท�านั้นเป็นจ�านวนเงินท่ีผ่านมาในอดีต 

ซึ่งผ่านกระบวนการทางบัญชีตามมาตรฐาน และ

หลกัการทีย่อมรบักันโดยท่ัวไป การใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลทางบัญชีการเงิน เช่น การวิเคราะห์สภาพ

ความคล่องตัว สมรรถภาพในการหาก�าไร การใช้

ทรัพยากรด�าเนินงาน เป็นต้น

 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางบัญชี 

การเงิน มีดังนี้

  1. วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือรวบรวมข้อมูล

เก่ียวกับทรพัยากรทางเศรษฐกิจ สทิธิเรยีกร้องและ

การเปลี่ยนแปลงสิทธิเรียกร้องเก่ียวกับทรัพยากร

นั้น

  2. รวบรวมข้อมูลเป็นจ�านวนเงินที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพยากรณ์กระแสเงนิสดในอนาคต

  3. รวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ลงทุนและการตัดสินใจในการกู้ยืมของกิจการ

 

ข้อมลูทางบญัชบีรหิาร (Managerial Accounting 

Information) 

  ผูบ้ริหารจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูทางบญัชเีพ่ือ

ตัดสินใจ บัญชีบริหารมีบทบาทในการจัดหาข้อมูล

ทางเศรษฐกิจการเงินเพ่ือผู ้บริหารและบุคคล 

ในองค์กร ระบบบัญชีช่วยแจกแจงให้เห็นว่าใคร

เป็นผู ้มีอ�านาจในสินทรัพย์ของกิจการ ช่วยใน 

การวางแผนและตัดสินใจ รายงานทางบัญชีจะ

แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งใช ้ในการประเมินผล 

การด�าเนินงานและการให้รางวัลการปฏิบัติงาน  

ผู้บริหารสูงสุดจะใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารในการ

วางแผนงบประมาณส�าหรับอนาคต พิจารณาผล 

ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับแผน ข้อมูลทางบัญชี

ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ช่วยก�าหนด

เกณฑ์การตัดสินใจ ช่วยสนับสนุนและประเมินผล

จากการตัดสินใจ (JL Smith, RM Keith WL 

Stephens., 2012)

  บัญชีบริหารเป็นรูปแบบที่น�าเสนอข้อมูล

ทางบัญชีโดยเน้นบุคคลภายในเป็นผู้ใช้การจัดท�า

รายงานเพ่ือเสนอข้อมูลไม่เป็นเวลาที่แน่นอน  

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลว่ามีความ

ต้องการจะใช้เมื่อใด ซึ่งสามารถน�าเสนอได้ทุกเมื่อ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าตามรูปแบบมาตรฐานเช่น

เดียวกับบัญชีการเงิน การใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ทางการบัญชีบริหาร เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

การวิเคราะห์ส่วนเพ่ิม การจัดท�างบประมาณเพ่ือ

การวางแผน การปันส่วนทุน การวิเคราะห์อตัราส่วน

ต่าง ๆ เพ่ือให้ตัดสินใจได้อย ่างถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์
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  วัตถุประสงค์ของรายงานข้อมูลการบัญชี

บริหาร มีดังนี้

  1. รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้มีอ�านาจเพ่ือ 

ใช้ในการตัดสินใจและสามารถควบคุม รวมทั้ง

ประเมินผลจากการตัดสินใจได้

  2. รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการ

ปฏิบัติงานในอดีตและทางเลือกจากภายในและ

ภายนอกกจิการเพ่ือตัดสนิใจให้กิจการเลอืกหนทาง

ที่ควรปฏิบัติต่อไปให้ดีที่สุด

  3. รวบรวมข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกิจการ

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ี

ก�าหนดไว้การใช้ข้อมลูทางบญัชบีรหิารต้องก�าหนด

ให้มผีูร้บัผดิชอบในการตัดสนิใจ เพ่ือเลอืกทางเลอืก

ที่ควรปฏิบัติในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (Charles T. Horngren, 2012)

การใช้ข้อมูลทางบัญชี

  ข้อมูลทางการบัญชีมีความส�าคัญและ

จ�าเป็นต่อผู้บริหารในระดับ ต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่การ

บรหิารทีส่�าคญั ได้แก่ การวางแผน (Planning) การ

จดัการองค์กร (Organizing) การสัง่การ (Leading/

Directing) และการควบคุม (Controlling) การ

วางแผน เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต การวางแผนเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง

เหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตซึ่งท�าได้โดยการให้

บรรลเุป้าหมาย การจดัการองค์กร คอื การใช้ความ

พยายามทุกกรณีโดยการก�าหนดความส�าคัญของ

อ�านาจหน้าท่ีการจดัองค์กร ธุรกิจท่ีมกีารจดัองค์กร

ท่ีดีสามารถประสบความส�าเร็จในการแข่งขันและ

สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ รวมทั้งสามารถจูงใจ 

ผู้บริหารและพนักงานให้มองเห็นความส�าคัญใน

ความส�าเร็จขององค์กรได้

  การสั่งการ เป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจ

พนกังานให้ปฏบิตังิานและน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ตาม

เป้าหมายท่ีระบุไว้ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการให้

สมาชิกร่วมกันท�างานในองค์กรได้ การควบคุม 

(Controlling) เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ

องค์กรท่ีถือว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบหรือ

ติดตามผลและประเมินการปฏิบัติ งานในกิจกรรม

ต่างๆ ของพนักงาน เพ่ือรักษาให้องค์กรด�าเนินไป

ในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

หลักขององค์กรในเวลาที่ก�าหนดไว้ องค์กรหรือ

ธุรกิจท่ีประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาด

การควบคุม หรือมีการควบคุมที่ไร้ประสิทธิภาพ 

และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเรื่องของ

การควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือในทางกลับกัน คือ 

มกีารควบคมุมากจนเกิดความผดิพลาดขององค์กร

เองการควบคุมจึงเป็นหน้าท่ีหลักทางการบริหาร 

ที่มีความส�าคัญ ตั้งแต่เริ่มต ้นจนจบ (สมนึก  

เอื้อจิระพงค์พันธ์, 2552)

  ส�าหรับประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี

นอกจากจะมีต่อการบริหารจัดการข้างต้นแล้ว  

ยังสามารถใช้ข้อมลูเพ่ือการวเิคราะห์ก�าไร จดัท�างบ

ประมาณ การตัดสินใจ นอกจากนี้ ข้อมูลทางการ

บัญชียังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การ

บริหารต้นทุน การก�าหนดราคา การวัดผลการ

ด�าเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงาน 

การจดัการและควบคมุสนิค้าคงเหลอืตลอดจนการ

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Garrison, R., Noreen, E., 

& Brewer. 2012)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 Josep M. Argilés & E. John Slof (2012) 

ได้ศึกษา เร่ือง การใช้ข้อมูลบัญชีการเงินและผล 
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การด�าเนินงานของกิจการ : ข้อมูลเชิงประจักษ์

ส�าหรับธุรกิจฟาร์ม วัตถุประสงค์เพ่ือหาหลักฐาน 

เชิงประจักษ์เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้

รายงานทางการเงินกับผลการด�าเนินงานด้านการ

เงินของเกษตรกรทีท่�าฟาร์ม โดยใช้วธิสีังเกตการณ์

ด้วยตัวชี้วัดทางการเงินท่ีแตกต่างกัน ผลการวิจัย

พบว่า เกษตรกรในฟาร์มท่ีใช้ข้อมลูรายงานทางการ

เงนิเพ่ือช่วยในการตัดสนิใจได้รบัผลการด�าเนินงาน

ทีด่กีว่าเกษตรกรในฟาร์มทีไ่ม่ได้ใช้รายงานทางการ

เงิน ซึ่งพบได้ว่าผู้จัดการฟาร์มเป็นผู้ใช้รายงาน

ทางการเงิน นอกจากน้ียังพบว่า ผลก�าไรจากการ

ด�าเนินงานทีไ่ด้รบัจากการใช้ข้อมลูบญัชกีารเงนิจะ

เกิดขึ้นในฟาร์มขนาดใหญ่ท่ีสามารถจัดสรรต้นทุน

ในการจัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงินอย่าง

เป็นทางการ แต่ฟาร์มขนาดเล็กท่ีสุดจากกลุ ่ม

ตัวอย่างที่ท�าการวิจัยไม ่มีการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินและไม่ได้ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเช่น

เดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่จึงไม่ได้รับผลก�าไรเช่น

เดียวกัน

 Josep M. Argilés (2010) ได้ศึกษา เรื่อง 

ข้อมลูทางบญัชแีละการพยากรณ์ความอยู่รอดของ

ธุรกิจฟาร์ม วัตถุประสงค์เพ่ือพิสจูน์ว่าการใช้ข้อมลู

ทางบญัชสีามารถช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ

กิจการและสามารถพยากรณ์ความอยู่รอดของ

ธุรกิจฟาร์มได้ ผลการวิจัยพบว่าฟาร์มส่วนใหญ่ใช้

ข้อมูลทางบัญชีเพียงเล็กน้อยเพราะได้รับการ

ยกเว้นอย่างเป็นทางการในเรือ่งมาตรฐานการบญัชี

ทีใ่ห้ความอสิระส�าหรบัธุรกิจฟาร์มในราชอาณาจกัร

สเปน โดยใช้โมเดล logit สองชนิดในฟาร์มที่มี

ศักยภาพและฟาร์มท่ีไม่สามารถด�าเนินงานได้ใน

เมืองแคเทโลเนีย ราขอาณาจักรสเปน โมเดลหน่ึง

มตีวัแปรท่ีไม่ใช่บญัช ีส่วนอีกโมเดลหนึง่เป็นตัวแปร

ทางบญัช ีซ่ึงพบว่าตัวแปรทางบญัชมีส่ีวนส�าคญัใน

การพยากรณ์ความเป็นไปได้ในความอยู่รอดของ

ธุรกิจฟาร์มได้อย่างมีนัยส�าคัญ 

  Irene Nalukenge, Stephen K. Nkunda 

banyanga & Venancio Tauringana. (2009)  

ได้ศกึษาเรือ่ง ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ 

แรงกดดันของผู้ใช้ภายนอกและคุณภาพข้อมูล

ทางการบัญชีของ SMEs ในสาธารณรัฐยูกันดา 

วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบระดับการอ่านออกเขียนได้

และแรงกดดันจากผูใ้ช้ข้อมลูภายนอกท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการรบัรูค้ณุภาพข้อมลูทางการบญัชขีอง SMEs 

ในสาธารณรัฐยูกันดา การวิจัยเป็นเชิงส�ารวจ 

โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยัง SMEs  

ในเมืองกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดารวม 98 แห่ง 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอย วิธีก�าลังสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Square Regression หรือ OLS) 

เพ่ือก�าหนดระดับความรู้และแรงกดดันของผู้ใช้

ภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อคณุภาพของการควบคมุ

ข้อมูลทางบัญชี ผลการวิจัยพบว่าระดับความรู้ใน

การอ่านออกเขียนได้และแรงกดดันของผู ้ใช ้

ภายนอกส่งผลต่อการรบัรูค้ณุภาพข้อมลูทางบญัชี 

นอกจากน้ี ยังพบว่าคณุวฒุทิางการศกึษาและอายุ

ของบรษิทัมคีวามสมัพันธ์เชงิบวกกับคณุภาพข้อมลู

ทางบญัช ีอย่างไรกต็ามความสมัพันธ์ระหว่างขนาด

ของบริษัทกับคุณภาพของข้อมูลการบัญชีเป็นเชิง

บวกไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึง

ผลกระทบจากระดับการอ่านออกเขียนได้และแรง

กดดันจากผู้ใช้ภายนอกต่อคุณภาพของข้อมูล 

การบัญชีในประเทศก�าลังพัฒนาท่ียังไม่เคยมีการ

ศึกษามาก่อน เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีมีความ

ส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลยูกันดา

จึงจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นเพ่ือปรับปรุง
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ระดับการอ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะในกลุ ่ม 

SMEs โดยหน่วยงานสรรพากรของยูกันดายัง

ต ้องการที่จะรักษาแรงกดดันของผู ้ ใช ้ข ้อมูล

ภายนอกให้กับ SMEs เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล

ท่ี SMEs ให้บริการเพราะข้อมูลดังกล่าวมีความ

ส�าคัญส�าหรับการประเมินภาษีที่ต้องช�าระให้กับ

รัฐบาลยูกันดาต่อไป

สรุปผลการวิจัย

  การวิจยัเรือ่ง การใช้ข้อมลูทางบญัชสี�าหรบั

นักกฎหมายในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส�ารวจการใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักกฎหมาย 

ศึกษาการใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักกฎหมายใน

ประเทศไทยกับระบบกฎหมายตามบทบัญญัติ

แต่ละประเภทและเพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลอันเป็น

แนวทางการสอนวิชาการบญัชสี�าหรบันกักฎหมาย 

โดยท�าการศกึษาเฉพาะนักกฎหมายซึง่เป็นชาวไทย

และประกอบอาชีพในประเทศไทยมาแล้วอย่าง

น้อย 10 ปี 

  ผลการวิจัยพบว่า นักกฎหมาย ประกอบ

ด้วยผู ้พิพากษา ต�ารวจ ทหาร อาจารย์ นิติกร  

ที่ ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ นัก ธุ ร กิจ  

นายธนาคาร พนักงานสหกรณ์ ผู ้บริหารและ

พนักงานบริษัทเอกชน จ�านวน 25 คน เป็นเพศชาย 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เพศหญิงจ�านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20 อายุต�่าสุด 35 ปี สูงสุด 66 ปี  

อายุเฉลี่ย 46.76 ปี ประสบการณ์ท�างานต�่าสุด 10 

ปี สูงสุด 45 ปี ประสบการณ์เฉลี่ย 24.24 ปี ระยะ

เวลาในการสมัภาษณ์ต�า่สดุ 15 นาท ีสงูสดุ 40 นาที 

ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์เฉลี่ย 24 นาที

  นักกฎหมายร้อยละ 92 มีงานท่ีเก่ียวข้อง

กับข้อมูลทางบัญชี ได้แก่ คดีแพ่ง คดีแบงค์  

คดีบริษัท ภาษีอากร รายรับ รายจ่าย ต้นทุน ก�าไร 

การเงิน ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ ที่ดิน มรดก ภาษีอากร 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน คดีมรดก 

งบประมาณ รายได้ ค่าใช้จ่าย คดทุีจริต การตกแต่ง

บัญชีเป็นเท็จ งบการเงิน คดีบัตรเครดิต สินเชื่อ  

การจัดสรรเงินสด การควบคุมต้นทุน ก�าไรขาดทุน 

งบการเงิน การตรวจสอบภายใน คดีแพ่งของ

ธนาคาร บัตรเครดิต สัญญาเช่า การลงทุน ภาษี

อากร ค่าแรงงาน คดยีาเสพตดิ การตรวจสอบข้อมลู

บริษัท เส้นทางการเงิน การฟอกเงิน สัญญาและ

การโอนสินทรัพย์ ส่วนนักกฎหมายอีก 2 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 8 ไม่เคยพบงานที่เกี่ยวกับบัญชีเลย 

เมื่ อจ� าแนกประเภทข ้อมูลทางบัญชีตาม ท่ี 

นักกฎหมายใช้ พบว่าเป็นบัญชีการเงิน คิดเป็น 

ร ้อยละ 86.95 โดยข้อมูลทางบัญชีการเงินที่ 

นักกฎหมายใช้ในแต่ละรายการน้ัน เป็นข้อมูลท่ี

ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินหรือ งบการเงิน  

ซึง่สอดคล้องกับผลการวจัิยของ Josep M. Argiles & 

E. John Slof (2012) ที่พบว่า เกษตรกรในธุรกิจ

ฟาร์มทีใ่ช้ข้อมลูรายงานทางการเงนิเพ่ือช่วยในการ

ตัดสินใจได้รับผลการด�าเนินงานท่ีดีกว่าเกษตรกร

ในฟาร์มที่ไม่ได้ใช้รายงานทางการเงิน ซ่ึงผู้จัดการ

ฟาร์มเป็นผู้ใช้รายงานทางการเงิน นอกจากน้ียัง 

พบว่า ผลก�าไรจากการด�าเนินงานท่ีได้รับจากการ

ใช้ข้อมลูบญัชกีารเงนิจะเกิดขึน้ในฟาร์มขนาดใหญ่ 

  จากการวิจัยพบว่าการใช้ข้อมูลทางบัญชี

ร ้อยละ 47.82 มีความเก่ียวข้องกับประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มากท่ีสุด รองลงมา 

ร้อยละ 8 มคีวามเก่ียวข้องกับประมวลรษัฎากรและ

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ 

มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายแรงงาน  

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2552  

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 นกักฎหมายจ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68 

เห็นว่านักกฎหมายมีความจ�าเป็นมากที่จะต้องมี

ความรู้ทางบัญชี เพราะส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน

การท�างาน เช่น การสืบพยานในคดีต่างๆ การให ้

ค�าปรึกษาการลงทุนของลูกค้า การบริหารจัดการ

ทางการเงิน การควบคุมรายจ่าย การประหยัด

ต้นทุน งานงบประมาณ การวางแผนการด�าเนนิงาน 

คดีการทุจริต การฉ้อโกง การตรวจสอบเส้นทาง 

การเงิน การฟอกเงิน การบริหารงานของบริษัท  

การให้สินเช่ือ การซื้อกิจการ การคิดค่าแรงงาน  

การพิจารณาฐานะทางการเงนิ การถ่ายทอดความรู้

เก่ียวกับภาษีอากรที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชี 

ซึง่สอดคล้องกับค�าอธิบายรายวิชา กฎหมายกับการ

บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2559) จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

4 มีความเห็นว่าจ�าเป็นถ้าเป็นผู้บริหาร ถ้าไม่เป็น 

ผู้บริหารไม่มีความจ�าเป็น และมีนักกฎหมาย 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28 เห็นว่านักกฎหมายควรมีความรู้

ด้านบัญชี

  นักกฎหมาย 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68  

เห็นว่าเรื่องที่ควรมีความรู้ทางบัญชีมากท่ีสุด คือ  

งบการเงิน ล�าดับรองลงมา คือ ผลการด�าเนินงาน

หรือก�าไรขาดทุน และนักกฎหมายเห็นว่าควรอ่าน

สภาพคล่องเป็นมีจ�านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 32 

ซึ่งสอดคล้องกับค�าอธิบายรายวิชา หลักการบัญชี

และรายงานทางการเงินส�าหรับนักกฎหมาย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

2559) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายละเอียด

รายวิชาการบัญชีส�าหรับนักกฎหมาย ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มพัฒนาภารกิจและ

พัฒนาวิชาการ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559)  

และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 

2559)

  จากการวิจัยพบว่านักกฎหมายจ�านวน  

1 คนหรือร้อยละ 4 ไม่รู้จักงบการเงินเลย และม ี

นักกฎหมายอีก 2 คนหรือร้อยละ 8 ไม่แน่ใจว่ารู้จัก

งบการเงินหรือไม่ ผู้วิจัยพบว่า นักกฎหมายจ�านวน 

9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 เห็นว่านอกจากเรื่องที่ควร

มีความรู ้ทางบัญชีมากท่ีสุดแล้ว ควรมีความรู ้

เพ่ิมเติมในเรื่องการคิดดอกเบี้ยด้วย เนื่องจาก 

ทางธุรกิจการค�านวณดอกเบ้ียกับทางกฎหมาย 

มีแนวทางการคิดแตกต่างกัน นักกฎหมายจ�านวน  

5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ให้ความเห็นว่าควรม ี

ความรู ้ เรื่อง ภาษีอากร เพ่ิมเติม เพราะภาษี

เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวนักกฎหมายเอง ถ้าเรา

วางแผนภาษีได้ท�าให้เสียภาษีถูกต้องแต่เสียน้อย

ลงจะเป็นประโยชน์มาก รวมท้ังช่วยประหยัดภาษี

ให้ลูกค้าได้ เรื่องนี้จะเป็นตัวท�าเงินและเรียกลูกค้า

เข้ามาใช้บริการได้มากที่สุด 

  

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  ผลจากการวิจัยพบว่านักกฎหมายได้ให้

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้

  1 นักกฎหมายควรเสริมความรู้พ้ืนฐาน 

ทางบัญชีให้มากข้ึนแต่ก็ไม่ควรไปแย่งอาชีพของ 

นักบัญชี อย่างน้อยให้มองงบการเงินเป็นซึ่งจะใช้

ในการท�างานได้โดยตรง

  2 นักกฎหมายควรมพ้ืีนฐานบญัชใีนระดับ

ปรญิญาตรซีึง่สามารถน�าไปใช้ต่อในการเรยีนต่อใน

ระดับปริญญาโทได้
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  3. การมคีวามรูแ้ละสามารถน�าข้อมลูทาง

บัญชีไปใช้จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้เรียนด้าน

กฎหมายอย่างสูง

  4. ถ้าวันนี้ยังเรียนนิติศาสตร์อยู่ จะเลือก

เรียนวิชาการบัญชสี�าหรบันกักฎหมายเพราะเชือ่ว่า

จะใช้ประโยชน์ในการท�างานตามหน้าท่ีหรือธุรกิจ 

ที่บ้านได้ดีมาก

  5. ฝากให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงการเก็บ

สะสมเงนิในอนาคต เมือ่เราได้เงินมาต้องเก็บสะสม

ไว้อย่างน้อยร้อยละ 10 

  6. อยากให้ผู ้สอนคนเรียนกฎหมายว่า 

ท�าอย่างไรจึงไม่เกิดหนี้ จะรักษาสภาพคล่องไว้ 

ได้อย่างไร

  7. น่าจะมีการเสริมความรู้ทุกคนให้เรียน

รู ้บัญชีข้ันพ้ืนฐาน รู ้จักรายรับ รายจ่ายต้ังแต่ 

ชั้นมัธยม ทุกสาขาอาชีพควรมีความรู้ในเรื่องบัญชี

ขั้นพื้นฐาน

  8. อยากให้นกักฎหมายมคีวามรูเ้รือ่งการ

ออม การลงทุน เพ่ือมีรายได้เพ่ิมเติมหรือน�าไปใช้

ในการลดหย่อนภาษีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

อีกด้วย

  9. อย่าประมาทเรื่องสภาพคล่องและ 

อยากแนะน�าว่าต้องบังคับตัวเองให้มีวินัยในการ 

ใช้เงินให้มากที่สุด เมื่อมีเงินแล้วต้องจัดสรรให้ 

ถูกต้องส่วนไหนใช้ได้ ส่วนไหนต้องเตรียมไว้เพ่ือ

ช�าระหนี้อย่าให้ขาดสภาพคล่องเด็ดขาด

  10. ฝ่ายกฎหมายก็ต้องไม่ท�าให้นักบัญชี

สับสน ต้องสามารถท�างานร่วมกับฝ่ายบัญชีได ้

โดยไม่สร้างปัญหาให้กับคนท�าบัญชี แต่ไม่ได้ให้ 

นักกฎหมายต้องปิดงบการเงิน คนเรียนบัญชี

ส�าหรับนักกฎหมายน่าจะเข้าใจได้ว่านักบัญชีเค้า

ท�าอะไร อย่าสร้างปัญหาด้วยเรื่องรับรู้รายได้และ

ไม่สร้างปัญหาด้วยการริบทุกกรณีที่ผิดสัญญา 

เพราะบางอย่างริบไม่ได้ ต้องมีความละเอียด  

สรปุแล้วทัง้นักกฎหมายและนกับญัชต่ีางต้องเข้าใจ

กันและท�างานร่วมกันได้ ต ้องจุดประกายให ้

นักกฎหมายละลายพฤติกรรมก่อนแล้วให้คิดต่อ

และอยากรู้เรื่องทางบัญชีต่อไป

 11.  ถ ้าอาจารย ์ ผู ้สอนสามารถสอน 

นักกฎหมายให้เห็นว่าบัญชีกับภาษีอากรเชื่อมโยง

กันได้อย่างไร บางรายการที่ส�าคัญมีที่มาที่ไป

อย่างไรจะดีมาก

  12.  ถ้าใครตัง้เป้าหมายไปท�างานทางแพ่ง

น่าจะเลือกเรียนบัญชีส�าหรับนักกฎหมายซึ่งน่าจะ 

เป็นวิชาเลือกในระดับชั้นปีที่ 4 เพราะใช้ประโยชน์

ได้มากจริงๆ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 การวิจัยคร้ังต่อไปควรท�าการศึกษาว่า  

ควรท�าอย่างไรให้นักกฎหมายมีความรู้ด้านบัญชี

และน�าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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บทคัดย่อ

 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยใช ้

รูปแบบการศึกษาในเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุของ

ภาครฐัต่อการพัฒนาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุในประเทศไทยในปัจจบุนั 2) เพ่ือศกึษาปัจจยัส�าคญัของนโยบาย

สวัสดิการผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา 

อปุสรรค และข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการพัฒนาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุในประเทศไทย 

 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย นโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุของไทย มีปัจจัยย่อยใน

การศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) นโยบายด้านสุขภาพอนามัย 2) นโยบายด้านการศึกษา 3) นโยบายด้านความ

มัน่คงของรายได้ 4) นโยบายด้านสงัคมและวัฒนธรรม และ 5) นโยบายด้านสวสัดกิารสงัคม และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทยมีปัจจัยย่อยของการบริหารจัดการผู้สูงอายุ 6 ด้าน ได้แก่ 1) สุขภาพ

และการรักษา 2) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 3) ด้านที่พักอาศัย 4) ด้านนันทนาการ 5) ด้านความมั่นคงทาง

สงัคม และ 6) ด้านการสร้างบรกิารและเครอืข่ายการดแูล โดยเก็บข้อมลูกับขององค์กรชมรมผูส้งูอายุองค์กร

ละ 5 คน ทั้งหมด 7 องค์กร รวมเป็น 35 คน และผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 7 คน ซึ่งรวมทั้งหมดจ�านวน 42 คน

 สรุปผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุในประเทศไทยมี 4 ประการ ได้แก่ 1) การจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็น

ระบบ 2) การสนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชนที่เข้มแข็ง 3) การสร้างเครือข่ายการท�างานด้านผู้สูงอายุ 

การใช้ทรัพยากรและข้อมูลด้านผู้สูงอายุร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 4) การ

พัฒนาบุคลากรของท้องถ่ินให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือให้ท�างานด้านผู้สูงอายุอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับตามกฎหมาย

ค�าส�าคัญ: ผู้สูงอายุ, การพัฒนา, คุณภาพชีวิต
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ABSTRACT

 As the Qualitative Research, the Study on The quality of life development of the elderly in 

Thailand aims to 1) study elder welfare policies of a public sector affecting quality of life 

development of the elderly in Thailand; 2) study factors of elder welfare policies affecting quality 

of life development of the elderly in Thailand ; and 3) study problems, obstacles and 

recommendations benefiting to improvement of quality of life development of the elderly in Thailand. 

The study frameworks comprised elder welfare policies of Thailand with 5 sub-factors i.e. health 

policy, educational policy, income security policy, social and cultural policy and social welfare 

policy; and elder welfare management in Thailand comprised 6 sub-factors i.e. health and 

treatment, economic security, housing, recreation, social security and care service and network; 

and intervening variables which were management problems and obstacles i.e. law, policy, officer, 

new culture and resistance. The data on the elderly and people of all seven organizations of 5 to 

35 people, and the data of 7 people, including a total of 42 people.

 From the research results, it was found that influence of elder welfare policies affecting 

quality of life development of the elderly in Thailand comprised 4 items as the following: 1) systematic 

establishment of elder care organizations, 2) elderly club support in strong communities, 3) building 

of integrated network of operation, resource usage and data among related organizations; and 

4) development of local personnel in terms of eldercare knowledge and understanding to ensure 

efficient operation, and to provide knowledge on legal rights and benefits.

Keywords : Elderly, Development, Quality of life

บทน�า

 จากท่ีลักษณะประชากรสูงอายุมีแนวโน้ม

การเพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย และมีแนว

โน้มการย้ายเข้าสู ่เขตเทศบาลของผู ้สูงอายุขึ้น 

ลักษณะของสังคมเมืองจะมีวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง

จากชนบท การรวมกลุ่มเพ่ือท�ากิจกรรมทางสังคม  

การดแูลทางสงัคมจะมลีกัษณะเป็นกลุม่ย่อยมากขึ้น  

ซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมบีทบาทมากขึน้ใน

การประสาน จดัตัง้และส่งเสรมิกลุม่ย่อยเหล่าน้ีให้

สามารถดแูลกันในชมุชน สร้างกลไกย่อยในชมุชน 

เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือการดูแลทาง 

สังคมโดยส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม 

อาสาสมคัรในการบรกิาร แต่จะเหน็ว่า ในเขตชมุชน

เมอืง และชุมชนรอบนอกยังมีความแตกต่างกันมาก 

เนือ่งมาจากสภาพความเป็นชมุชนเมืองไม่เอื้อเกิด

การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือกัน 

ในละแวกบ้านผู้สูงอายุ ดงันัน้จงึควรมกีารพัฒนา 

รูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุท่ีเหมาะสมกับสภาพ 
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ผูสู้งอายุและสภาพแวดล้อม ของชุมชนท่ีอยู่อาศัย 

(ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข.2560 : ออนไลน์) 

 ปัญหาทีเ่กิดขึน้กับผูส้งูอายุในประเทศไทย

เกิดจากปัญหาทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ความรู้ 

สังคม สังคม จิตใจ ครอบครัว และค่านิยมที่

เปลี่ยนแปลง (ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข, 2554) โดยจะเหน็ว่า ปัญหา

ของผูส้งูอายุทีเ่ป็นสาเหตุหลกั ๆ  น่าจะมอียู่ 3 ประการ 

คือ 1) ปัญหาด้านสังคม 2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

และ 3) ปัญหาด้านกายภาพของผู้อยู่อาศัย เมื่อ 

ผู้สูงอายุตกอยู่ในสภาพท่ีต้องการผู้ดูแล สมาชิก

ของครอบครัว จึงต้องเข้ามามีบทบาท แต่ใน

สถานการณ์ปัจจุบันโครงสร้างของครอบครัวได้

เปลีย่นแปลงไปจากอดีต โดยมขีนาดครวัเรอืนลดลง 

ท�าให้ครอบครัวมีความอ่อนแอจนไม่สามารถดูแล

ผู้สูงอายุได้ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549) 

 จากปัญหาข้างต้น รัฐบาลและผู้มีส่วน

เก่ียวข้องจึงได้ตระหนักถึงความเข้มแข็งของ

ประชาชน ครอบครวั และชมุชนว่ามอิีทธิพลต่อการ

ด�าเนนิชวิีตและความเข้มแขง็ของประชาชนมากกว่า

การให้บริการจากสถาบัน ดังนั้น แนวนโยบายด้าน

ผู้สูงอายุจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบบริการท่ีจะ

ให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในครอบครัวและชุมชน โดยน�า

แนวคดิการใช้ชมุชนเป็นพ้ืนฐานมาใช้ในการพัฒนา

ศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่กับครอบครัว

และชุมชนได้อย่างมีความสุข ทั้งสุขกายและสุขใจ

ตามอัตภาพ และลดการพ่ึงพิงจากบรกิารภายนอก

มาร่วมกับการใช้ครอบครัวเป็นพืน้ฐานทีมุ่ง่เน้นการ

ให้การดแูลในครอบครวั 

 แต่จากการตดิตามประเมนิผลการถ่ายโอน

ภารกิจด้านสวัสดิการสังคมให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พบว่า การพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ได้รับการส่งเสริม

เท่าทีค่วร ส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลอืเฉพาะหน้า

และการจ่ายเบี้ยยังชีพเท่านั้น สาเหตุส�าคัญ 

เนื่องมาจากยงัขาดรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 

ในการจดัสวัสดกิารส�าหรบัผูส้งูอายุ

(ภชุงค์ เสนานชุ และคณะ, 2552) 

 ดังนั้น ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 

(สทส.) ซึง่ได้จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัตปิรบัปรงุ 

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ภายใต้กฎ

กระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส�านักงานส่งเสริม

สวัสดภิาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน

พิการ และผู้สูงอายุ โดยก�าหนดให้เป็นหน่วยงาน

หลักที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจเก่ียวกับผู้สูงอายุ

โดยตรง เพ่ือให้ผูส้งูอายุได้รับการส่งเสริมศกัยภาพ 

คุม้ครองและพิทักษ์สิทธิ สามารถด�ารงชวิีตได้อย่าง

มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์

ผู้สูงอายุได้จัดท�าเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ 

พ.ศ. 2555 ข้ึนเพ่ือประสานข้อมลูกับหน่วยงานและ

องค์กรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผลปรากฏว่า

ประโยชน์อย่างย่ิงในการประสานงานระหว่าง

องค์กรต่างๆ เนื่องจากองค์กรชมรมท่ีท�างานด้าน 

ผูส้งูอายุมจี�านวนเพ่ิมมากขึน้และบางส่วนได้มกีาร

เปล่ียนแปลง ผู้บริหารองค์กรและท่ีอยู่ขององค์กร 

ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู ้สูงอายุ ซึ่งในการจัด

ท�าเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2555 ขึ้น

นีไ้ด้มกีารปรบัปรงุข้อมลูท�าเนยีบองค์กร ชมรมด้าน

ผู้สูงอายุ ให้เป็นปัจจุบันมากย่ิงข้ึน ซึ่งได้รับความ

ร่วมมืออย่างดีย่ิงจากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ

แห่งประเทศไทยฯ ประจ�าจังหวัด ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
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ส�านักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลต่าง ๆ ในการประสาน

ความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายผู ้สูงอายุ 

(ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2560)

 จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งสนใจต่อ

ประเด็นศึกษาปัญหา และปัจจัย รวมถึงแนวทาง

การเพ่ิมบทบาทแก่องค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุให้

เป็นแกนหลกัในการดูแลผูส้งูอายุ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการด�าเนนิงานทางด้านสาธารณสขุท่ีก�าหนดให้มี

การจดัตัง้และพัฒนาองค์กรชมรมด้านผูส้งูอายุผ่าน

เกณฑ์ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ จึงท�าการ

ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์กร

ชมรมด้านผู้สูงอายุ ซึ่งค�าตอบที่ได้จากการวิจัยนี้  

จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย มาตรการ 

และการจัดการบริการขั้นพ้ืนฐานและสวัสดิการ 

ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานอย่างเป็น

รูปธรรมในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1)  เพ่ือศึกษาลักษณะนโยบายสวัสดิการ

ผู ้สูงอายุของภาครัฐต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุในประเทศไทยปัจจุบัน

 2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยส�าคัญของนโยบาย

สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย

 3)  เ พ่ือศึกษาป ัญหา อุปสรรค และ 

ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย

มากขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 จากการทบทวนวรรณกรรมและผล

งานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ท�าให้ผู ้วิจัยสร้างกรอบ

แนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

ก า ร วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Qualitative 

Research)  

 1. วิธีวิจยั 

1 .1  ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เอ ก ส า ร 

(Document Analysis) เป็นการศึกษาจากข้อมูล

หลกัฐานตา่งๆท่ีมีอยู่แล้ว (Unobtrusive measures) 

ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทัง้

เอ ก สาร ห นั ง สื อ  ตํ ารา  วารส าร บ ท ค วาม 

กิจกรรม รายงานต่างๆ เพ่ือนํามาสังเคราะห์ใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 

1 .2  ก า ร วิ จั ย ภ า ค ส น า ม  (Field 

Research) ด้ วย ก ารสัม ภ าษ ณ์  โด ย ใช้ ก าร

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Formal Interview) 

สําหรับประธานองค์กรชมรมผู้ สูงอายุ  และ

ตัวแปรตาม  

(Dependent variables) 

การพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

ในประเทศไทย 
 

 ด้านสขุภาพและการรักษา  

 ด้านความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  

  ด้านท่ีพกัอาศยั  

  ด้านนนัทนาการ  

  ด้านความมัน่คงทางสงัคม  

  ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการ

ดแูล 

 
 

ตัวแปรอสิระ 

 (Independent   variables)  

นโยบายสวัสดกิาร  

ผู้สูงอายุของไทย 

 นโยบายด้านสขุภาพอนามยั 

 นโยบายด้านการศกึษา 

 นโยบายด้านความมัน่คงของรายได้

และการทํางาน 

 นโยบายด้านสงัคมและวฒันธรรม 

 นโยบายด้านสวสัดกิารสงัคม 

 

 
การบริหารจัดการ 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 บคุลากรเจ้าหน้าท่ี 

 งบประมาณ 

 วฒันธรรม 
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 การ วิจัย เชิ งคุณภาพ (Qual i ta t ive 

Research) 

 1.  วิธีวิจัย

  1.1  การศึกษาข้อมลูเอกสาร (Document 

Analysis) เป็นการศึกษาจากข้อมูลหลกัฐานต่างๆ 

ท่ีมอียู่แล้ว (Unobtrusive measures) ใช้แหล่งข้อมูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) ท้ังเอกสาร หนังสือ 

ต�ารา วารสาร บทความ กิจกรรม รายงานต่างๆ เพ่ือ

น�ามาสังเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

  1.2  การ วิจั ยภาคสนาม  (F i e ld 

Research) ด ้วยการสัมภาษณ์ โดยใช ้การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Formal Interview) 

ส�าหรบัประธานองค์กรชมรมผูส้งูอายุ และผูส้งูอายุ

จากการสังเกต (Observation) ซึ่งเป็นการสังเกต

แบบไม่มส่ีวนร่วม (Non-Participant Observation) 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุในองค์กร

ชมรมผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ซึ่ง

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามแบบตดัขวาง 

(Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูล

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส�าหรบัการวจิยัครัง้นี ้เน้นการเก็บข้อมลูเชงิลกึทีใ่ช้

หลักการของความหลากหลาย ด้วยวิธีการตรวจ

สอบแบบสามเส้า (Triangulation Check) โดยมวิีธี

การในการเก็บรวบรวมข้อมูลดงันี ้1) การสมัภาษณ์

เชิงลึก (In-Depth Interview) เน้ือหาของการ

สัมภาษณ์เป็นเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

จดัการสวัสดกิารผูส้งูอายุ 2) การสงัเกตสถานการณ์

หรือปรากฏการณ์ในประเด็นท่ีศึกษาจากพ้ืนท่ี

ท�างานจรงิเพ่ือเป็นข้อมลูยืนยันความถูกต้องอีกทาง

หน่ึง และ 3) การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 

Document Research ,  Interv iew และ 

Observation

สรุปผลการศึกษา

 ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุของภาครัฐในประเทศไทยปัจจุบัน  

มีลักษณะนโยบายดังน้ี (1) นโยบายด้านสุขภาพ

อนามยั มกีารช่วยให้สมาชกิของชมรมดแูลสขุภาพ

ของตนเอง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจให้อยู่ใน

สภาพที่ดีที่สุด โดยชมรมผู้สูงอายุจะเชื่อมประสาน

บริการด้านสุขภาพอนามัยจากแหล่งอื่นมาให้

บริการแก่สมาชิกในชมรมซึ่งบริการครอบคลุม

นโยบายสุขภาพอนามยั (2) นโยบายด้านการศกึษา 

เป็นนโยบายที่จัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้า

ถึงความสามารถในการเรียนรู้ของตน ตลอดจน 

การจดจ�าและเรียนรู ้ข้อเท็จจริงท่ีส�าคัญต่อการ

ด�าเนนิชวิีต (3) นโยบายด้านความมัน่คงของรายได้

และการท�างาน เป็นนโยบายที่ท�าให้ผู ้สูงอายุ 

รูส้กึว่าตนเองเป็นผูม้คีณุค่า และยังสามารถกระท�า

บางอย่างได้ด้วยตนเองอยู่ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม

และมีประโยชน์ส�าหรับผู้สูงอายุ (4) นโยบายด้าน

สงัคมและวัฒนธรรม นโยบายนีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือ

เสนอโอกาสส�าหรบัการรืน่เรงิ เพ่ือความสนกุสนาน 

และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างการปรับตัว

ให้เข้ากับผู้อื่นเพ่ือสอดคล้องกับสภาพทางสังคม 

ที่ เปลี่ยนแปลงของผู ้สูงอายุ สร ้างการพัฒนา

บคุลกิภาพ และทักษะในการตดิต่อสือ่สารโดยภาพ

รวมนโยบายนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างการปรับตัวท้ังทาง

สังคมและจิตใจแก่ผู ้สูงอายุ และ (5) นโยบาย

สวัสดิการสังคม เป็นนโยบายที่ภาครัฐรับผิดชอบ

โดยตรงในการให้บริการเฉพาะราย (Case Work) 
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หรือ การบริการกลุ่ม (Group Work) นโยบายด้าน

น้ีเน้นเรื่องการพบปะกันทางสังคม การตอบสนอง

ต่อความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ และ

การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในความทุกข์

และปัญหาในด้านการด�าเนินชีวิต รวมท้ังการ

ประเมินวินิจฉัยสภาพปัญหา เมื่อตัดสินใจต่อ

บริการที่ผู ้สูงอายุควรได้รับ และการส่งต่อไปรับ

บริการยังแหล่งอื่น 

 ส�าหรับในประเด็นท่ีนโยบายสวัสดิการ 

ผู้สงูอายุทีม่ผีลต่อการพัฒนาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุ

ในประเทศไทยมี 4 ประการ ได้แก่ 1) การจัดตั้ง

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุอย่าง

เป็นระบบ 2) การสนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุใน

ชุมชนท่ีเข้มแข็ง 3) การสร้างเครือข่ายการท�างาน

ด้านผู ้สูงอายุ การใช้ทรัพยากรและข้อมูลด้าน 

ผู้สูงอายุร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง และ 4) การพัฒนาบคุลากรของท้องถ่ิน

ให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือให้

ท�างานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การให้ความรู ้เก่ียวกับสิทธิและผลประโยชน์ท่ี 

ผูส้งูอายุได้รบัตามกฎหมาย นอกจากน้ีแล้วการวิจยั

ยังพบว่า การน�านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปใช้

ในการพัฒนาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุในประเทศไทย

มปัีญหาอปุสรรคในเรือ่งของกฎหมายและระเบยีบ

ท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรเจ้าหน้าที่ งบประมาณและ

วัฒนธรรม

อภิปรายผล

 จากผลการศึกษา ปัญหาของผู ้สูงอายุ 

ว่าประกอบด้วยปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ และป ัญหาด ้านกายภาพ ดังนั้น  

การด�าเนินงานในด้านผู ้สูงอายุท่ีรัฐด�าเนินการ 

ผ่านกลไก และเจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงยังไม่สามารถ

ครอบคลุมความต้องการของผู้สูงอายุในท้องถิ่น 

ได้อย่างเพียงพอ ความต้องการพ้ืนฐานท่ีส�าคญัของ

ผู้สูงอายุที่เป็นความต้องการ คือ ต้องการคนดูแล

ยามเจ็บป่วย ต้องการการยอมรับจากครอบครัว 

การได้รับอาหารที่เหมาะสม อันเป็นความต้องการ

พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นในเชิงจิตใจและกายภาพ ส่วน

ความต้องการด้านเศรษฐกิจ คือ ต้องการมีงานท�า

และมีรายได้เป็นของตนเอง และความต้องการ 

ด้านสังคม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  

มีเพ่ือน และการท�าประโยชน์ต่อชุมชน ส�าหรับ

ความต้องการบริการสวัสดิการสังคม ในชุมชน  

พบว่า บรกิารท่ีผูส้งูอายชุนบทต้องการมากท่ีสดุ คอื 

บรกิารเบีย้ยงัชพี และหน่วยดแูลสขุภาพ เคลื่อนท่ี 

รองลงมา คอื บรกิารดแูลผูส้งูอายใุนชมุชน กองทุน

สวัสดกิารผูส้งูอายุ บริการส่งเสริม สขุภาพผูส้งูอายุ 

ส่วนบริการท่ีผู ้สูงอายุชนบทต้องการน้อย คือ  

การออกก�าลังกาย การฝึกอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ 

บ้านพักคนชรา และท่ีพักชัว่คราว ซึง่ความต้องการ

พ้ืนฐานของผู้สูงอายุเหล่านี ้สอดคล้องกับทีอ่งค์การ

สหประชาชาติสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีดีและมีความมั่นคง ประกอบด้วยปัจจัย

หลัก 3 ประการ คือ 1) สุขภาพร่างกาย 2) ความ

มั่นคงในชีวิตและทรัพย์ และ 3) การมปีฏสัิมพันธ์ 

กับครอบครวัและชมุชน (สถาบนัเวชศาสตร์ผูส้งูอายุ 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2548: 8)

 นโยบายสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุ  

ผลจากการศึกษาสามารถจ�าแนกได้เป็นความ

ต้องการพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสงัคม ความเข้มแข็ง

ของชุมชน ภาวะการเป็นผู้สูงอายุและความม่ันคง

ทางจติใจ ความต้องการบริการ สวัสดิการสังคมของ

ผู้สูงอายุ พบประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 
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ท่ีมีรายได้น้อย และมีความมั่นคงทางจิตใจน้อย 

เป็นผู้ที่มีความวิตกกังวลมาก จะเป็นกลุ่มท่ีได้รับ

บริการจากหน่วยงานน้อย และมีความต้องการ 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคมมากกว่าสวัสดิการ 

ด้านอื่น ๆ ผู ้สูงอายุกลุ ่มน้ีจะต้องการบริการ

สวัสดิการสังคมในด้านเบี้ยยังชีพ หน่วยดูแล

สุขภาพเคลื่อนที่ ฌาปนกิจสงเคราะห์ บัตรทอง  

การช่วยเหลอืจากชมุชน กองทุนสวัสดกิารผูส้งูอายุ

บรกิารดแูลผูส้งูอายุ บรกิารส่งเสรมิสขุภาพ บรกิาร

ลักษณะต่าง ๆ น้ี เป็นบริการท่ีเป็นความต้องการ 

ที่เป็นความจ�าเป็นพ้ืนฐานของชีวิต ที่เน้นบริการ

ทางกายภาพ จิตใจ การดูแลส่งเสริมสุขภาพจนถึง

บริการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต กลุ่มที่ต้องการ

บริการลักษณะนี้เป็นกลุ ่มผู ้สูงอายุยากจนขาด

โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรด้านต่าง ๆ และขาด

หลกัประกันพ้ืนฐานของชวิีต ในขณะท่ีกลุม่ผูส้งูอายุ

ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงทางจิตใจน้อย อันมี 

ผลสืบเน่ืองมาจากความมั่นคงทางครอบครัว 

จะต้องการบริการสวัสดิการสังคมในลักษณะ 

ท่ีต้องการงานทีส่ร้างรายได้ ต้องการบ้านพักคนชรา 

หรือท่ีพักชั่วคราว ซึ่งแสดงถึงภาวะของผู้สูงอายุ 

ที่มีความมั่นคงทางจิตใจน้อย สุขภาพจิตอ่อนแอ  

ขาดท่ีพ่ึงพิง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการบริการที่สร้าง

ความมัน่คงแก่ชวิีตในช่วงปลาย หากผู้สูงอายุขาด 

ผู้ดูแล ขณะที่มีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหน่ึงซึ่งมีจ�านวน 

ไม่มากนักเป็นกลุ ่มผู ้สูงอายุ ท่ีมีความต้องการ 

ทางสังคมมาก และยอมรับภาวะการเป็นผู้สูงอายุ

ของตนได้มาก ผูส้งูอายุกลุม่น้ีจะมภีาวะสขุภาพจติ

ดี และไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเด่นชัด 

จะต้องการบรกิารเชงิสงัคม เพ่ือสร้างความสมัพันธ์

ระหว่างกลุ่มเพ่ือนผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น ต้องการ

บริการข้อมูลข่าวสาร ชมรมผูส้งูอายุในวัด สถานท่ี

พบปะพูดคยุ และการศกึษาเรยีนรู ้จะเหน็ว่ารปูแบบ

ความต้องการของผู้สูงอายุมีหลากหลาย และ

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกจิ สอดคล้องกบั Shu Yu (1995) ที่กล่าวว่า 

ผูส้งูอายุก็เหมอืนประชากรกลุม่อืน่ มคีวามต้องการ

ปัจจัยพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต ต้องการความรัก 

ความอบอุน่ ความปลอดภยั มชีือ่เสยีง เป็นทีย่อมรบั

จากครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข้อเสนอแนะ

 ข ้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ผู ้ วิจัยม ี

ความเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย ควรจะมีการปรับปรุงดังนี้ 1) การ

บริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุด้านการพัฒนา

บคุลากรของท้องถ่ินให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการ

ดูแลผู ้ สูงอายุให ้ท�างานด้านผู ้ สูงอายุอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ 

และผลประโยชน์ท่ีผู ้สูงอายุได้รับตามกฎหมาย  

2) การบริหารจัดการสวัสดิการผู ้สูงอายุด้าน

สนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุให้ชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรจดัเวทีส�าหรบัแสดง

ผลงาน/กิจกรรมของชมรมผูส้งูอายุเป็นประจ�าทกุปี 

3) การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุด้านการ

สร้างเครือข่ายท�างานด้านผู้สูงอายุใช้ทรัพยากร 

และข้อมลูผูส้งูอายุร่วมกันอย่างบรูณาการระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4)บริหารจัดการสวัสดิการ 

ผู้สูงอายุด้านการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีดูแล

งานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้ 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมจัดหา/สนับสนุนงบประมาณ

ส�าหรับใช้ในการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีดูแล 

ผู้สูงอายุในชุมชน 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ควรจัดให้มีบริการด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ 
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ผู ้สูงอายุโดยค�านึงถึงหลักความต้องการของ 

ผู้สูงอายุ และควรน�าแนวคิดพ้ืนฐานของการจัด

บริการสาธารณะ 6) หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน 

ไม่ว่าจะเป็นจากส่วนกลาง หรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ควรมีการด�าเนินงานควบคู่กันไปและ

ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู ้สูงอายุ และ 

7) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมกีารจดัท�าแผน

พัฒนาผู ้สูงอายุเป็นรายปีเพ่ือทราบถึงปัญหา  

ความต้องการของผู้สูงอายุแล้วน�ามาก�าหนดเป็น

นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) บทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค 

การคิดนอกกรอบที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ ส�าหรับ

นักศึกษาปริญญาตรีและ (2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จ�านวน 35 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) บทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิด 

นอกกรอบ 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t-test (dependent samples) 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(  =4.72, S.D.= 0.45) (2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ: บทเรียนบนเว็บ, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, เทคนิคการคิดนอกกรอบ, ความคิดสร้างสรรค์

x
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บทน�า

 ในการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล และ

ย่ังยืนนั้นต้องให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างทุน

ของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอ

ส�าหรับการขับเคลื่อนกระบวนการเพ่ือพัฒนา

ประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้

เข้มแข็ง เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโลกยุค

ศตวรรษที ่21 โดยคนไทยได้รบัการพัฒนาศักยภาพ

ทุกช่วงวัย หากแต่ประสบปัญหาด้านสติปัญญา 

คุณภาพการศึกษาเด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนต�่า กว่าร้อยละ 50.0 และมาตรฐานความ

สามารถของผูเ้รยีน  ในเรือ่งการคดิวิเคราะห์  สงัเคราะห์ 

มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต�่า 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาต,ิ 2554) นอกจากผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาดังกล่าวแล้ว สถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโลกที่ผ่านมาเป็น

หลักฐานเชิงประจักษ์บ่งบอกถึงความจ�าเป็นที่จะ

ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาการศึกษากันอีกคร้ัง  

จากการขยายตัวอย่างกว้างขวางของส่ือและ

เทคโนโลยีข้ันสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ส่ือคอมพิวเตอร์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างเข้ามามีบทบาทในวิถี

ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนท้ังทางบวกและ

ABSTRACT

 The objectives of this study were (1) to development of web based instruction based on 

constructivist theory with lateral thinking techniques to enhance creativity on 2D Cartoon Design 

for Undergraduate Students and (2) to compare the creativity of students before and after program 

implementation.

 The sample consists of 35 students from Siam Technology College who are currently 

studying on 3rd year students for semester 1/2560. The research instruments in this study were 

(1) web based learning following constructivist theory in conjunction with lateral thinking techniques, 

(2) learning achievement test. In addition, the statistics used in this study are the arithmetic mean, 

standard deviation and dependent sample t-test.

 The findings show that (1) overall score for the quality of web based instruction was rated 

in the range of very good with  x = 4.72 and S.D.= 0.45, (2) there was statistically significant 

different in creating ability of students before and after web based implementation which the 

creating ability after implementation was great.

Keywords: Web-Based Learning, Constructivist Theory, Lateral Thinking Techniques, Creativity 

Thinking
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ทางลบ เด็ก เยาวชนและพลเมืองของประเทศ 

ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแส

การเปลีย่นแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเรว็ การใช้ความรู้

เดิมท่ีเคยได้เรียนรู้มาไม่เพียงพอต่อการมีคุณภาพ

ชวิีตทีด่จี�าเป็นต้องมชีดุความรูใ้หม่ท่ีมคีวามเหมาะสม

กับสภาพการณ์ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียนให้สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

และมีความสุข (ทิศนา แขมมณี, 2557) สอดคล้อง

กับ Todd Lubart กล่าวว่าการเรียนการสอน 

ในศตวรรษท่ี  21 ที่ประสบความส�าเร็จคือ  

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซึ่งความคิดสร้างสรรค ์

เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย และเป็นหนึ่งใน

ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 

2548) โดยความคดิสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคดิ

ที่แฝงไปด้วยความคิดหลายหลายรูปแบบโดยเห็น

ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ผู้คิดสามารถเลือก

ความคดิใดความคดิหนึง่หรอืสามารถต่อยอกความ

คิดท่ีหลากหลายเป็นความคิดใหม่ โดยอาศัยภูมิ

ความรู้และจินตนาการ สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่

ท่ีเกิดจากความคิดที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น  

มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ มีผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545)

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาติ  

มีสาระส�าคัญอยู่หลาย หมวดหลายมาตรา ได้แก่ 

หมวด 4 ซึ่งเป็นแนวการจัดการศึกษามาตราที่ 22 

ผู้สอนจะต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญ

มากที่สุด ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรา

ที่ 24 สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนิน

การจัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  

มกีารประสานความร่วมมอืกับบดิามารดา  ผูป้กครอง 

และบุคคลใน ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนา 

ผู้เรียนตามศกัยภาพ นอกจากนียั้งมสีาระส�าคญัอกี

หน่ึงหมวดคือ หมวดท่ี 9 ซึ่งเป็นหมวดเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน 

ผู้ผลิตและผู้ใช้ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มี

ความรูค้วามสามารถและทกัษะในการผลติ รวมทัง้

การใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ

 จากประสบการณ์การการจดัการเรยีนการ

สอนของผู้วิจัย เรื่องการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ  

วิชา 121-204 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยรวม และคะแนนความคิดสร้างสรรค์ต�่า 

ผลงานที่ออกแบบไม่หลากหลาย ส่งผลให้ผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนในบางจุดประสงค์ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ จากการสังเกตพฤติกรรมผู ้เรียน

สอบถามพบว่า ผู้เรียนขาดความเข้าใจในเนื้อหา

บางส ่วน ขาดทักษะในการปฏิบัติ กิจกรรม 

กระบวนการคดิ ทกัษะการแก้ปัญหา และความคดิ

สร้างสรรค์ ซึ่งผู้เรียนไม่มีกระบวนการแก้ไขปัญหา

เบื้องต้นด้วยตนเอง ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 

ไม่ช�านาญ ผลงานที่ออกมาจะมีลักษณะเดียวกัน

 จากสภาพปัญหาผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 

น�าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2557) 

มาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้

ปัญหาดังกล่าว โดยมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนคิดและ 

สร้างความรู ้จากสถานการณ์ เหตุการณ์ โดยสามารถ

น�าประสบการณ์เดมิเชือ่มโยงร่วมกบัประสบการณ์

ใหม่ได้ ซึ่งต้องอาศัยการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้

ภายนอกเพ่ือแก้ป ัญหา และเรียนรู ้จากการ

ปฏสิมัพันธ์ภายในกลุม่ การท�ากิจกรรมกลุม่จะช่วย

ให้ผูเ้รยีนได้แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับกลุม่เพ่ือน
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สมาชิก ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการท�างานกลุ่ม  

มคีวามรบัผดิชอบ รูจ้กัช่วยเหลอืซึง่กันและกัน ผูเ้รยีน

อภิปรายถึงแนวทางการแก้ปัญหา ให้เหตุผล  

สรุปสาระส�าคัญได้อย่างชัดเจน ในส่วนความคิด

สร้างสรรค์นั้นสามารถฝึกฝน พัฒนาได้หลายวิธี  

ขึน้อยู่กับบรบิท เทคนิคการคดินอกกรอบ (Lateral 

Thinking) (de Bono, 1984) เป็นแนวคิดหนึ่งที ่

เหมาะสมในการฝึกความคิดสร้างสรรค์เพราะเป็น

เทคนิคทีง่่ายในการเรยีนฝึกฝน และการคดิแบบสร้าง

แนวคิด แตกต่างจากเทคนิค การคิดสร้างสรรค์ 

แบบอืน่ๆ ด้วยวิธีการคดิแบบเลีย่ง 

 ผู้วิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนบน

เว็บเป็นสื่อการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียน ได้ศึกษาตาม

ความสนใจและความสามารถ ส่งเสรมิให้นกัศกึษา

เกิดการแสวงหาความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  

ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ

เพ่ือส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ (ชยัอนันต์ สมทุวณิช, 

2542) ให้นกัศกึษาได้เรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะความคดิ

สร้างสรรค์ที่มีอยู่อย่างถูกวิธี สามารถน�าไปใช้ใน

การด�ารงชวิีตและสามารถน�าทักษะไปใช้แก้ปัญหา

ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต รวมถึงเป็นก�าลัง

ส�าคญัในการสร้างสรรค์สิง่ใหม่และมคุีณค่าส�าหรบั

ประเทศชาตต่ิอไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

  1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

ที่ส ่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  

เรื่องการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ ส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู ้  

ด้วยบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบที่ส่งเสริมความ

สามารถในการคิดสร้างสรรค์เรื่องการออกแบบ

การ์ตูน 2 มิติ ส�าหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี

สมมติฐานการวิจัย 

 1.  บทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์

ร่วมกับเทคนคิการคดินอกกรอบท่ีส่งเสรมิความคดิ

สร้างสรรค์ เร่ืองการออกแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 

มิติ ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้น

มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 2.  ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ที่เรียน

ด้วยบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกับเทคนคิการคดินอกกรอบท่ีส่งเสรมิความคดิ

สร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ ส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การด�าเนินการวิจัย

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1  ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยี

สยาม จ�านวน 74 คน

  1.2  กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้น 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย

เทคโนโลยีสยาม 1 ห้องเรียน จ�านวน 35 คน ได้มา

โดยการสุ ่มแบบแบ่งกลุ ่ม (Clustor Random 

Sampling) 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
31

  2. เนื้อหา 

  วิชา 121-204 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

ออกแบบ จ�านวน 4 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 เรื่อง การ

แปลงภาพวาดให้เป็นภาพเวกเตอร์ หน่วยท่ี 2 เรือ่ง

การใช้งานบรัช หน่วยท่ี 3 เรื่อง การวาดและลงสี 

และหน่วยที่ 4 เรื่องการลงแสงเงาให้ภาพ

  3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

  3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรยีนด้วยบท

เรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ

เทคนิคการคดินอกกรอบทีส่่งเสรมิความสามารถใน

การคิดสร้างสรรค์เรื่องการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ 

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ 

 4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  4.1   บ ท เ รี ย น บ น เ ว็ บ ต า ม ท ฤ ษ ฎี 

คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

ที่ส ่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  

เรื่องการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ ส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

  4.2  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์

ของทอแรนซ์ (อารี พันธ์มณี, 2557) โดยอาศัย

รูปภาพแบบ ก. ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย  

3 ชุด ดังนี้ กิจกรรมชุดที่ 1 การสร้างภาพ (Picture 

Construction) จ�านวน 1 ข้อ โดยวาดจากสิ่งท่ี

ก�าหนดให้ คอืกระดาษส ีรปูไข่ 1 รปูเน้นว่าพยายาม

คิดและวาดภาพท่ีไม่มีใครเคยวาดมาก่อน วาดใน

ส่ิงทีแ่ปลกใหม่ และน่าสนใจ รวมถึงการตัง้ชือ่ภาพ

ท่ีวาดต้องแปลกใหม่และน่าสนใจท่ีสุด ก�าหนด

เวลาให้ 10 นาที กิจกรรมชุดที่ 2 การนักศึกษาเติม

ภาพให้สมบูรณ์ (Picture Completion) จ�านวน  

10 ข้อ การวาดภาพต่อเติมให้สมบูรณ์จากสิ่งเร้า 

ที่ก�าหนดให้เป็นลายเส้นรูปลักษณะต่างๆ 10 รูป 

โดยคิดและต่อเติมภาพให้แปลกใหม่ แปลก 

แตกต่างไปจากคนอื่นให้น่าสนใจที่สุดพร้อมกับ 

ต้ังชื่อภาพ ก�าหนดเวลา 10 นาที กิจกรรมชุดท่ี 3 

เส้นตรง (Parallel Line) จ�านวน 30 ข้อการวาดภาพ

จากเส้นคู่ขนานที่ก�าหนดให้ จ�านวน 30 คู่ ซึ่งเส้น

ตรงคูข่นานจะต้องเป็นส่วนส�าคญัของภาพ การต่อ

เติมเส้นนั้นสามารถต่อเติมในระหว่างเส้นคู่ขนาน

บนเส้นตรงคู่ขนานหรือนอกเส้นตรงคู่ขนานก็ได้ 

โดยพยายามคิดและต่อเติมภาพให้แปลกใหม่ 

แปลกแตกต่างไปจากคนอ่ืน น่าสนใจและต่ืนเต้น

ที่สุด พร้อมกับตั้งชื่อภาพ ก�าหนดเวลาให้ 10 นาที 

การท�าแบบทดสอบท้ัง 3 กิจกรรมนั้น เน้นการ 

วาดภาพให้มคีวามน่าสนใจ และวาดจากความคดิ

ของนักศึกษาหรือแสดงเอกลักษณ์ของภาพ 

กิจกรรมท้ัง 3 ชดุ ใช้เวลาในการทดสอบกิจกรรมละ 

10 นาที เม่ือหมดเวลากิจกรรมหนึ่งก็ต้องเร่ิมท�า

กิจกรรมชุดถัดไปทันที 

 การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 

แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

 1)  ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความ

สามารถของนักเรียนในการคิดหาค�าตอบให้ได้

อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วและมีปริมาณการตอบ

สนองได้มากในเวลาท่ีจ�ากัด คะแนนความคิด

คล่องแคล่ว คือคะแนนที่ได้จากการวาดภาพ 

ที่ชัดเจน สื่อความความได้ในแต่ละกิจกรรม 

 การให้คะแนนกิจกรรมที่ 1 มี 1 คะแนน 

กิจกรรมท่ี 2 มี 10 คะแนน และกิจกรรมท่ี 3 มี  

30 คะแนน ตรวจว่าภาพน้ันชัดเจนหรือไม่ มีภาพ

ซ�้ากันหรือไม่ถ้าซ�้ากันก็ให้เพียงภาพเดียวคะแนน

ทั้งหมดของกิจกรรมทั้ง 3 ให้บันทึกลงในกระดาษ

ตรวจให้คะแนน
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 2)  ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถ

ของนกัเรยีนในการคดิสิง่แปลกใหม่ ไม่ซ�า้ผูใ้ด การ

ให้คะแนนความคิดริเริ่มขึ้นอยู่กับความถ่ีทางสถิติ

ของภาพท่ีแตกต่างไปจากธรรมดาในการตอบของ

กลุม่ตัวอย่าง ในการให้คะแนนความคดิรเิริม่ให้ดทูี่

ภาพเป็นหลัก ไม่ใช่ดูชื่อก�ากับไว้ ส�าหรับภาพที่ซ�้า

กันมากจะได้ 0 คะแนน พิจารณาจากรายชื่อท่ี

ก�าหนดไว้ในคู่มือการให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค�า

ตอบท่ีตอบมากตัง้แต่ 1 - 5 เปอร์เซน็ต์ จดัเป็นความ

คดิทีแ่ปลกและได้ 1 คะแนน ค�าตอบท่ีตอบมากกว่า 

5 เปอร์เซ็นต์จัดเป็นความคิดธรรมดาได้ 0 คะแนน

การตรวจให้คะแนน กิจกรรมท่ี 1 มี 1 คะแนน 

กิจกรรมที่ 2 มี 10 คะแนน และกิจกรรมที่ 3 มี30 

คะแนน 

 3)  ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความ

คดิในรายละเอยีดทีน่�ามาตกแต่งความคดิครัง้แรก

ให้สมบูรณ์ แล้วท�าให้ภาพชัดเจนและได้ความ

หมายสมบูรณ์ แต่ละภาพให้คะแนนต�่าสุด 1 

คะแนน โดยนับคะแนนความละเอียดลออจะนับ

จากส่วนของรายละเอียดที่ใช้ในการต่อเติมภาพ

จากภาพท่ีก�าหนดให้โดยการแรเงา ระบายสี การ

ตกแต่งภาพเพิ่มเติม

  เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี การให้

คะแนน กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพ 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 0 – 5 แห่ง ให้  

1 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 6 – 12 แห่ง ให้  

2 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 13 – 19 แห่ง ให้  

3 คะแนน

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 20 – 26 แห่ง ให้  

4 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 27 – 33 แห่ง ให้  

5 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอยีดมากกว่า 34 แห่งให้  

6 คะแนน 

  กิจกรรมที ่2 การต่อเตมิภาพให้สมบรูณ์ 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 0 – 8 แห่ง ให้  

1 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 9 – 17 แห่ง ให้  

2 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 18 – 28 แห่ง ให้  

3 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 29 – 39 แห่ง ให้  

4 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 40 – 50 แห่ง ให้  

5 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียดมากกว่า 51 แห่ง 

ให้ 6 คะแนน 

  กิจกรรมที่ 3 การใช้เส้นคู่ขนาน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 0 – 7 แห่ง ให้  

1 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 8 – 16 แห่ง ให้  

2 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 17 – 27 แห่ง ให้  

3 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 28 – 37 แห่ง ให้  

4 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียด 38 – 47 แห่ง ให้  

5 คะแนน 

  ถ้าวาดส่วนละเอียดมากกว่า 48 แห่ง  

6 คะแนน
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 4)  ความคิดยืดหยุ ่นหมายถึง ความ 

สามารถในการคิดหลายทิศทางหลายประเภท 

หลายชนิด หลายกลุ่มและค�าตอบไม่ได้จัดอยู่ใน

กลุ่มหรือประเภทเดียวกัน การตรวจให้คะแนน

ความคิดยืดหยุ่น เช่น วงกลมวาดเป็นรูปอะไรได้

บ้าง ค�าตอบเป็นลูกฟุตบอล ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ 

จานข้าว หน้าปัดนาฬิกา เหรียญสตางค์ ดวงตา 

ปากถ้วยน้า พัดลม กระดุม แหวน ดวงไฟรถยนต์ 

เป็นต้น เมื่อน�ามาจัดประเภทสามารถจัดได้ดังนี้ 

  - อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูก

บาสเกตบอล ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ 

  - เครื่องประดับ ได้แก่ แหวน หน้าปัด

นาฬิกา 

  - เครื่องใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ดวงไฟ

รถยนต์ 

  -  เครือ่งใช้ในบ้าน ได้แก่ พัดลม 

  - อวัยวะ ได้แก่ ดวงตา 

  - เงิน ได้แก่ เหรียญสตางค์ 

  ความคิดยืดหยุ่นในตัวอย่างสามารถ

แบ่งได้ถึง 7 ประเภท หรือกลุ่มได้คะแนนกลุ่มละ

หรือประเภทละ 1 คะแนน รวมเป็น 7 คะแนน

  4.1  แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ

ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 

0.89 โดยใช้สูตร KR-20 

 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  5.1  ก่อนท�าการทดลอง ผูวิ้จยัแบ่งกลุม่

นักศึกษาโดยคละความสามารถ กลุ่มละ 5 คน  

(เก่ง 2 คน กลาง 2 คน อ่อน 1 คน โดยแบ่งจาก

คะแนนหน่วยก่อนหน้า) และชี้แจงข้อปฏิบัติใน 

การเรียน โดยใช้ บทเรียนบนเว็บตามทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

ที่ส ่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

เรื่องการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ ส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

  5.2  ให้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 35 คน  

ท�าแบบทดสอบวัดความคดิสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ 

แบบอาศัยรูปภาพเป็นสื่อ ชนิด ก. 

  5.3  น�าบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎี 

คอนสตครคัตวิิสต์ร่วมกับเทคนิคการคดินอกกรอบ

ทีส่่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ทีพั่ฒนาข้ึนทดลองใช้

ตามระยะเวลาและกิจกรรมที่ก�าหนด

  5.4  เม่ือจบบทเรียน ให้กลุ่มตัวอย่าง

ท�าแบบทดสอบวัดความคดิสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ 

แบบใช้รูปภาพเป็นสื่อ ชนิด ก. ชุดเดิม

  5.5  รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากการทดลอง

น�าไปวิเคราะห์แปรผลข้อมูล

  5.6  สรุปผลการวิจยัตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย

ผลการวิจัย

  1.	 ผลการหาคณุภาพของบทเรยีนบนเว็บ

ตามทฤษฎีคอนสตครัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการ 

คิดนอกกรอบที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์	 เรื่อง	 

การออกแบบการ์ตูน 2 มิติ ส�าหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

( x = 4.72, S.D. = 0.45)
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ตารางท่ี 1 ผลการหาคุณภาพของบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตครัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกรอบ 

ที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบการ์ตูน 2 มิต ิโดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ

1. ด้านเนือ้หา 4.73 0.45 ดีมาก

2. รวมด้านบทเรียนบนเว็บ 4.63 0.49 ดีมาก

3. บทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ

4.80 0.41 ดีมาก

รวม 4.72 0.45 ดีมาก

 2.		ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

บนเว็บตามทฤษฎคีอนสตครคัติวิสต์ร่วมกับเทคนิค

การคิดนอกกรอบท่ีส่งเสริมสร้างความคิดสรรค์ 

เรื่องการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ ส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน

(n=35)

การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. t Sig.(1-tailed)

ก่อนเรียน 80 31.77 6.27 34.54* .000*

หลังเรียน 80 63.86 6.44

**p<.05

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนความคิด

สร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 

ห้องเรยีน จ�านวน 35 คน ได้มาโดยการสุม่แบบแบ่ง

กลุ่ม (Clustor Random Sampling) มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 31.77 และ 63.86 ตามล�าดับ และเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างคะแนนความคิดสร้างสรรค์

ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนความคิด

สร้างสรรค์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน จากการเรยีน

ด้วยบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิต์ร่วม

กับเทคนิคการคิดนอกกรอบที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ การออกแบบการ์ตูน 2 มิติ ส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

x
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อภิปรายและสรุปผล

 1.  อภิปรายผล

  1.1  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน

บนเว็บท่ีพัฒนาขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญมรีะดับความคิด

เห็นโดยรวมในระดับมากที่สุด ( x = 4.72 , S.D.  

= 0.45) ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ 6  

ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการปฐมนิเทศ ขั้นการกระตุ้น

ความคิดและปรับโครงสร้างทางปัญญา ขั้นการ

วางแผนการเรียนรู ้ ข้ันการเรียนรู ้ผ ่านสื่อและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นการสรุปความคิดและสร้าง

ความรู้ และขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ และน�า

แนวคดิและหลกัการส�าคญัของทฤษฎีคอนสตรคัติ

วิสต์ ให้มีการสร้างสถานการณ์ปัญหาด้วยโจทย์

ส�าหรับให้ผู้เรียนฝึกการคิดนอกกรอบท่ีสอดคล้อง

กับสภาพจริงและให้ผู ้ เรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

สถานการณ์น้ัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุมาลี 

ชยัเจรญิ (2551) กล่าวว่า การจดัให้มปีระสบการณ์

ในกระบวนการสร ้างความรู ้  เป ็นการสร ้าง

สถานการณ์เพ่ือน�าผูเ้รยีนเข้าสูบ่รบิทการเรยีนรูโ้ดย

ผู้เรียนจะได้รับรู้เรื่องราวปัญหาที่สอดคล้องใกล้

เคียงกับสภาพจริงของผู้เรียน ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียน

รู ้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์ปัญหาน้ัน  

มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเป็นการ 

ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนซึ่งรวมเข้ากับ

การจัดการเรียนรู ้บนระบบเครือข่ายที่ผู ้ เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

  1.2  ผลการประเมินคะแนนความคิด

สร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ี

พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าบทเรยีน

บนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นท�าให้ผู้เรียนมีคะแนนความคิด

สร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเนื่องจากบทเรียนบนเว็บมี

ลักษณะเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย

ตนเอง โดยวิธีการคิดแบบนอกกรอบ และน�า

สถานการณ์ปัญหาท่ีพัฒนามาจากเทคนิคการ 

คิดนอกกรอบมาใช้ เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

ความท้าทายอยากหาค�าตอบเพ่ือแก้ป ัญหา

สถานการณ์ท่ีได้ให้ไว้ในแต่ละหน่วยการเรยีน มกีาร

วางแผน การปรึกษากันในกลุ่มสมาชิก ผู ้เรียน

สามารถค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทัง้จากภายในและ

ภายนอกบทเรยีน รวมทัง้มฐีานความช่วยเหลือและ

สามารถเลือกปรึกษาเพ่ือนหรืออาจารย์ผู ้สอน 

ส�าหรับค�าแนะน�าชี้แนะและส ่งเสริมเท ่านั้น 

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกันและคิดนอก

กรอบนี้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่ม

ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์จิรา จันทร์

ปาน (2553) เ ร่ืองการสร ้างส่ือคอมพิวเตอร ์

มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ 

รูปแบบการฝึกคิดนอกกรอบแบบเล่ียงแนวคิดเดิม

และสร้างแนวคิดใหม่ พบว่าความคิดสร้างสรรค์

ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติระดับ .01 

  2.  สรุปผล

  2.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน

บนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนโดยผู้เชีย่วชาญมรีะดบัความคดิ

เห็นโดยรวมในระดับมากที่สุด (x = 4.72 ,S.D.  

= 0.45)

  2.2  ผลการศึกษาคะแนนความคิด

สร้างสรรค์ของผู้เรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่

พัฒนาขึ้น เรื่องการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ ส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรมีการ เปรี ยบ เ ทียบความคิด

สร้างสรรค์ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการ 

คิดนอกกรอบกับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน 

บนเว็บร่วมกับเทคนิคอื่น

 2.  ควรมกีารเปรยีบเทียบความสามารถใน

การคดิสร้างสรรค์ของผูเ้รยีนกับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของผู้เรียนว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่าง

กันหรือไม่

 3.  ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการหรือ

พฤตกิรรมการเรียนของผูเ้รยีนเพ่ือให้การช่วยเหลอื

ผู้เรียนได้ตรงประเด็น

 4.  ควรมกีารศกึษาว่าบทเรยีนบนเวบ็ตาม

ทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต์ร่วมกับเทคนิคการคดินอกกรอบ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาใดได้บ้าง.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจระบบการ

ช�าระเงินออนไลน์ 2) ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลเชงิสมมตฐิานกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ของปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์ 3) เสนอโมเดลเชิงสาเหตุของผลการ

ด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ด�าเนินธุรกิจให้

บริการระบบช�าระเงนิออนไลน์เครอืข่ายโทรศัพท์มอืถือหลกั ๆ ในเขตกรงุเทพมหานคร ได้แก่ เอไอเอส จ�านวน 

147 คน ดแีทค จ�านวน 140 คน และทรจู�านวน 113 คน รวมจ�านวนท้ังหมด 400 คน โดยการใช้โมเดลสมการ

โครงสร้างในการทดสอบ และรายงานผลของการศึกษา ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์ จาก

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ซื้อเครื่องเติมเงินจ�านวน 20 คน 

 ผลการศกึษาพบว่า 1. ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อผลการด�าเนนิงานของธุรกิจระบบการช�าระเงนิออนไลน์ 

คือปัจจยัด้านการจดัการเชงิกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยี และด้านความพึงพอใจ ส่วนปัจจยัทางด้านส่วนประสม

ทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์ 2. ความสอดคล้อง

ระหว่างโมเดลเชงิสมมติฐานกับข้อมลูเชงิประจกัษ์ของปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อผลการด�าเนนิงานของธุรกิจระบบ

การช�าระเงินออนไลน์คือ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ และด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของ

ธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์ 3. เพ่ือเสนอโมเดลเชิงสาเหตุของผลการด�าเนินงานของธุรกิจระบบการ

ช�าระเงนิออนไลน์พบว่า โมเดลเชงิสาเหตุของผลการด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงนิออนไลน์ทีพั่ฒนา

ขึ้นประกอบปัจจัยหลักคือ ส่วนประสมทางการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี และการสร้างความ

พึงพอใจ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระ

เงินออนไลน์ ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ และด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจ

ระบบการช�าระเงินออนไลน์
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 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่าความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญ ส่วนประสมทางการตลาด 

เป็นตัวแปรส�าคัญในการส่งเสริมการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารที่สามารถ

ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการท�างานของธุรกิจ องค์การจึงจะสามารถสร้างความพึง

พอใจและความได้เปรยีบคู่แข่งขนั ทัง้นีเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมส่ีวนช่วยให้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง

และรวดเร็ว ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ 

ค�าส�าคัญ: ระบบช�าระเงินออนไลน์, ตู้เติมเงินออนไลน์

ABSTRACT

 The purposes of this research were to 1) to study factors that influence the performance 

of the online payment system, 2) examination the consistency between the hypothetical model 

and empirical data of factors that influence the operating results of the online payment system 

and; 3) develop the causal model of the operating results for online payment system business. 

Representative sample were entrepreneurs of small business and consumers of core network 

mobile online payment system including 147 samples from AIS, 140 samples from DTAC and 113 

samples from True. The total of sample was 400 samples by using structural equation modeling 

(SEM) to test, analyze and report this study. Qualitative samples were 20 companies who bought 

payment system machine.

 The result found that 1. the principal factor in the operation of online payment system was 

strategic management in terms of technology and satisfaction while the factor of marketing mix 

did not affect on online payment service system business.2. The concordance between hypothetical 

model and empirical data of factors that influenced the operating results of the online payment 

system were satisfaction and technology factors that influenced the operating results of the online 

payment system. 3. The explication causal model of the operation of online payment system 

business found that the main factor of the causal model consisted of marketing mix, strategic 

management, technology and customer satisfaction initiatives. However, the results from the study 

of importance effect on online payment system business were satisfaction and technology that 

influenced the performance of the online payment system.
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 The result of key informants-interview found that marketing mix, strategic management 

and technology were the important factors which made satisfaction and competitive advantages. 

The result is consistent with the results of quantitative research.

Keywords: online payment system, online payment machine

บทน�า

 ปัจจุบันธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน ์

หรือ ที่เรียกว่า Payment Gateway เป็นธุรกิจ 

ที่ก�าลังอยู่ในกระแสความนิยมของผู้บริโภคและ

วงการการค้าโลก มีอัตราการขยายตัวและการ

เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยพบว่าในระบบ

เติมเงิน มีจ�านวนสูงกว่า 40ล้านเลขหมาย คิดเป็น

อัตราส่วนร้อยละ 80%ของจ�านวนผู้ใช่โทรศัพท์

ทั้งหมด (ประชาชาติธุรกิจ, 2553) เว็บไซต์ตลาด

กลางผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ที่เป็นศูนย์กลางใน

การรวบรวมผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ของไทยที่หลากหลายเพ่ือขยายตลาดสู่กลุ่มคนรุ่น

ใหม่ และเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคใน 

การจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านตลาดกลางออนไลน์  

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อ้างถึง

ใน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2559) 

 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ได้มีความสนใจในธุรกิจนี้เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  

มีการเชื่อมต่อระบบการช�าระเงินออนไลน์ หรือ 

Payment gateway หรอื ระบบรบัช�าระเงนิด้วยการ

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิต

บางราย ยังพร้อมให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 

ตูเ้ตมิเงนิมอืถือ เตมิเกมออนไลน์ รบัช�าระบลิค่าน�า้ 

ค่าไฟฟ้า รับช�าระบิลค่ามือถือรายเดือน ซื้อประกัน 

พระราชบญัญัตริถจกัรยานยนต์ ซือ้ประกัน พระราช

บัญญัติ รถยนต์ ซื้อประกันภัยรถยนต์ และอื่นๆ  

อีกมากมายในอนาคต เพ่ือร่วมกันขยายโอกาส

เติบโตให้กับธุรกิจให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า

ท่ีมีราคาแพงบางรายเข้ามือถือท่ีให้บริการ “ฟรี”  

โดยใช้เงินเติมจากตู ้  “ไม่มีค�าว ่า เติมไม่ได้” 

เน่ืองจากระบบเครอืข่ายของผูใ้ห้บรกิารปิดปรบัปรงุ

ชั่วคราว มีระบบสัญญาณกันขโมยพร้อมการ 

แจ้งเตือนไปยังมือถือของเจ้าของตู้เติมเงินทันที  

มีแบตเตอรี่ส�ารอง ตู้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง  

3 ชั่วโมง กรณีไฟฟ้าดับ สามารถตรวจสอบรายงาน

ต่างๆของตู ้ ผ่านทางอนิเทอร์เนต็ และหน้าจอตู้เติม

เงินได้ และรองรับบริการในอนาคตได้อีกมากมาย 

นอกจากน้ี ผู ้ประกอบการธุรกิจระบบออนไลน์  

จะได้ผลตอบแทนท้ังค่าบรกิารท่ัวไปจากรายได้จาก

การเตมิเงนิมอื เงนิส่วนแบ่งทีไ่ด้จากการขายสนิค้า 

ค่าส่วนแบ่งจากการใช้เวลาสื่อสารทางอากาศ  

เตมิบตัรเงนิสดเตมิเกม ช�าระบลิ ค่าบรกิาร พระราช

บัญญัติมอเตอร์ไซด์ พระราชบัญญัติรถยนต์/

ประกันภัยรถยนต์และการขายสินค้าที่คุ้มค่า 

 อีกทั้งยังเพ่ือเป็นการปริวัติตลาดการขาย 

ตูเ้ตมิเงนิมอืถือในปัจจบุนัให้เป็นตู้เตมิเงนิต้นทุนต�า่

เมื่อเทียบกับตลาดเติมเงินผ่านตู้เติมเงินซึ่งท�าให ้

ผู้มีรายได้น้อยสามารถมโีอกาสเข้าถงึการลงทนุใน

ธุรกิจเตมิเงนิหยอดเหรยีญ มอืถือได้เมือ่เทียบล�าดบั

ชั้นการจัดการและผลท่ีคุ้มตอบแทนค่า มีระบบ 
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เซร์ิฟเวอร์การช�าระเงนิไว้ทีจ่ดุศนูย์กลางของเครอืข่าย

อนิเทอร์เน็ตท่ีดท่ีีสดุในประเทศไทยทีม่คีวามเสถียร

สงูท้ังในด้านความมาตรฐานและคุณภาพของความ

ปลอดภัย พร้อมทัง้มรีะบบส�ารองไฟดทีีส่ดุในประเทศ

ผู้รับริการจะได้รับคุณภาพที่ดีที่สุดโดยอาศัยกลไก

การท�างานของเครือ่งเติมออนไลน์ของผูป้ระกอบการ 

ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายรูปแบบการแปรคลาวด์  

มกีารดแูลและคอลเซน็เตอร์ ตลอด 24 ชัว่โมง 

 การสร้างกลยุทธ์การจ่ายเงินและช�าระเงิน

ค่าสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ 

หนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจต่อกลุ่มกลุ่มเป้าหมายและ

ลูกค้าผู ้ใช้ตู ้เติมเงินออนไลน์ ให้กับผู ้รับบริการ 

ทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษา องค์กรท้ังภาครัฐและ

เอกชน ประชาชนทั่วไป และพ่อค้าแม่ค้าตามร้าน

ต่างๆ ทั่วประเทศให้เพ่ิมขึ้นและมีความมั่นใจต่อ

การใช้บริการ ผู ้วิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัย 

ท่ีส�าคัญในการสร้างรูปแบบการสร้างกลยุทธ์การ

จ่ายเงินและช�าระเงินค่าสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

เพ่ือน�าไปสูก่ารพัฒนากลยุทธ์การจ่ายเงนิและช�าระ

เงินค่าสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ที่จะสามารถ 

น�าไปใช้ประโยชน์และประสบความส�าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล 

การด�าเนนิงานของธุรกิจระบบการช�าระเงนิออนไลน์

 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

โมเดลเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจ

ระบบการช�าระเงินออนไลน์

 3. เพ่ือเสนอโมเดลเชิงสาเหตุของผลการ

ด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์

สมมติฐาน

 1.  การจัดการเชิงกลยุทธ ์  มีอิทธิพล 

ทางตรงต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจระบบการ

ช�าระเงินออนไลน์

 2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลทางตรงต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจ

ระบบการช�าระเงินออนไลน์

 3.  เทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงต่อผล 

การด�าเนนิงานของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์

 4.  ความพึงพอใจ มีอิทธิพลทางตรงต่อ 

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงิน

ออนไลน์

 5.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี

อทิธิพลทางตรงต่อการจดัการเชงิกลยุทธ์ของธุรกิจ

ระบบการช�าระเงินออนไลน์

 6. เทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงต่อการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระบบการช�าระเงิน

ออนไลน์

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งศึกษา การพัฒนา

โมเดลเชิงสาเหตุของการด�าเนินธุรกิจระบบ 

ช�าระเงินออนไลน์ซึ่งประกอบด้วย

 ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครือ่งมอื

ทางตลาดที่ธุรกิจน�ามาใช้เพ่ือสร้างยอดขายใน

ตลาดเป้าหมายโดยท�าการจ�าแนกองค์ประกอบ

ออกเป็น 4 กลุ ่มภายใต้ P แต่ละตัวเรียกว่า  

“Four Ps” ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product)  

การก�าหนดราคา (Price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

ซึ่งใช้ร ่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ ่ม 

เป้าหมาย (Kotler, 2003) ผลติภณัฑ์ (Product) คือ 
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สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการ 

ของลกูค้าให้พึงพอใจ ผลประกอบด้วยสนิค้าบรกิาร 

ความคิด สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ ์

ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value)  

ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท�าให้ผลิตภัณฑ์

สามารถขายได้ การก�าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

ต้องพยายามค�านึงถึงปัจจัยความแตกต่างของ

ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ 

ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 

Differentiation) ราคา (Price) คุณค่าผลิตภัณฑ ์

ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า 

ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ผลิตภัณฑ์

กับราคาผลติภณัฑ์น้ันถ้าคณุค่าสงูกว่าราคา  จงึจะ

ตัดสินใจซื้อดังนั้นผู้ก�าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้อง

ค�านึงถึง คุณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value) ใน

สายตาของลกูค้า ต้นทนุสนิค้าค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

และการแข่งขนั การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

เป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ขาย

กับผู ้ซื้อเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  

การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal 

Selling) และไม่ใช้คน (Non Personal Selling) 

เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายอย่างอาจ

เลอืกใช้หนึง่หรอืหลายเครือ่งมอืโดยใช้แบบประสม

ป ร ะ ส า น กั น  ( I n t e g r a t e d  M a r k e t i n g 

Communication) โดยพิจารณาความเหมาะสมกับ

ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่งขัน การจัดจ�าหน่าย 

(Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ

ช่องทาง ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช ้

เพ่ือเคลือ่นย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การ 

ไปยังตลาด 

 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  Pearce & 

Robinson (2009) กล่าวว่า การจดัการเชงิกลยุทธ์ 

เป็นชุดของการตัดสินใจและปฏิบัติงานที่มีผลต่อ

การวางแผนและการปฏิบติัตามแผน ประกอบด้วย 

งาน 9 อย่าง ดงันี ้1. การก�าหนดพันธกิจหรือภารกิจ

ขององค์กร ได้แก่ การเขียนข้อความบรรยายแบบ 

กว้างๆ เกี่ยวกับความมุ่งหมาย ปรัชญา และ 

เป้าหมาย 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในแง่มุม

ต่างๆ ภายในองค์กร เพ่ือทราบจุดแข็งจุดอ่อน  

3. ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือค้นหา

ความได้เปรียบในการแข่งขันและปัจจัยแวดล้อม

ทั่วไป เพ่ือฉวยโอกาสด�าเนินงานและหลีกเลี่ยง

อุปสรรค หรือภัยคุกคามต ่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  

4. วิเคราะห์ทางเลือกในการด�าเนินงานขององค์กร 

โดยการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร ให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 5. ก�าหนดทาง

เลอืกในการปฏบิตัท่ีิเหมาะสมทีส่ดุ โดยการประเมนิ

แต่ละทางเลอืก ซึง่จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจของ

บรษิทั 6. ก�าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวและกลยุทธ์

แม่บทท่ีจะน�ามาใช้เพ่ือเป็นทางเลอืกในการด�าเนนิ

ธุรกิจทีเ่ลอืกไว้ 7. พัฒนาวัตถุประสงค์ประจ�าปีและ

กลยุทธ์ระยะสัน้ ซึง่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะ

ยาวและกลยุทธ์แม่บท 8. น�ากลยุทธ์ที่เลือกไว้ไป

ปฏิบัติด้วยการจัดสรรปันส่วนทรัพยากร เพ่ือให้

เหมาะสมกับงาน คน โครงสร้างและเทคโนโลยี  

9. ประเมินผลส�าเร็จของกระบวนการกลยุทธ์ทุก 

ข้ันตอนทีไ่ด้ปฏบิตั ิเพ่ือน�าผลทีไ่ด้มาใช้เป็นตวัน�าเข้า 

เพ่ือการตดัสนิใจในอนาคต จากแนวคดิน้ีสรปุได้ว่า 

การจดัการเชงิกลยุทธ์เป็นการบรหิารงานท่ีเก่ียวกับ

การวางแผน การอ�านวยการ การจัดองค์กร และ 

การควบคุมท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจและการ
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ปฏิบัตกิารทางด้านกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้อง

กับพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทัง้ในด้านความสนใจใน

เรื่องสุขภาพและการประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้า 

 เทคโนโลยี น�าการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคม 

ซึ่งมีผลกระทบต่อค่านิยม ความเชื่อ อีกทั้งยังสร้าง

ปัญหาและโอกาสในการจัดการองค์การด้าน

การเมืองและเศรษฐกิจ (McOmber, 1999)  

มีนักวิชาการได้แบ่งเทคโนโลยีออกเป็น 3 กลุ่ม 

(Definition) 1. เทคโนโลยีในฐานะเป็นเครื่องมือ

เครื่องใช้ (Technology as Instrumentality)  

ที่อ�านวยความสะดวกให้กับชีวิตประจ�าวัน โดยใน

แต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยี 

ให้เจริญก้าวหน้าและเหมาะสมกับยุคสมัยนั้น ๆ  

2. เทคโนโลยีในฐานะท�าให้เป็นอุตสาหกรรม 

(Technology as Industrialization) โดยมีมุมมอง

เทคโนโลยีในแง่ลบ ถือว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

ของระบบทนุนิยม เทคโนโลยีแย่งชงิการงาน ความ

เป็นส่วนตัวและศักด์ิศรีของมนุษย์ไป เทคโนโลยี

เป็นสิ่งที่ เป ็นอัตโนมัติ ไม่สามารถควบคุมได้  

ก ่อให้เกิดและสนับสนุนค่านิยมแบบทุนนิยม  

3. เทคโนโลยีในฐานะเป็นสิง่แปลกใหม่ (Technology 

as Novelty) เทคโนโลยีจะมีการพัฒนารูปแบบ 

ใหม่ ๆ เพื่อแทนที่เทคโนโลยีตัวเดิม ๆ ที่ล้าสมัย 

 ความพึงพอใจ การศึกษาความพึงพอใจ

ของลกูค้าเป็นเรือ่งส�าคัญ เพราจะน�ามาซึง่ความได้

เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทางการตลาด เพื่อความ

ก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่

หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจมีความส�าคัญ

ต่อผูใ้ห้บรกิารและผูร้บับรกิาร ความพึงพอใจในการ

บริการ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ 

(Cranny, 1992) คือ องค์ประกอบด้านการรับรู้ 

คณุภาพของผลติภัณฑ์บรกิาร ผูร้บับรกิารจะรบัรูว่้า

ผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับ มีลักษณะตามพันธะ

สญัญาของกิจการบรกิารแต่ละประเภท ตามทีค่วร

จะเป็นมากน้อย ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และองค์ประกอบด้าน

การรบัรูค้ณุภาพของการน�าเสนอบรกิาร ผูร้บับรกิาร

จะรับรู ้ว่าวิธีการน�าเสนอบริการในกระบวนการ

บริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อย

เพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึง

บริการ ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับการสร้างความ 

พึงพอใจให้กับลูกค้า 

 ผลการด�าเนินงาน องค์กรท่ีจะประสบ

ความส�าเร็จมักเป็นองค์กรท่ีได้มีการประเมินผล 

และวัดผลการปฏิบัติ งาน (Per fo rmance 

Measurement) อยู่เป็นประจ�า เพราะการประเมิน

ผลท�าให้องค์กรสามารถทราบสถานะขององค์กร 

ว่าเป็นอย่างไร ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงที่ส่วนใด 

เพ่ือทีจ่ะได้มกีารพัฒนาและแก้ไขในส่วนทีเ่ป็นงาน

เร่งด่วน หรือแก้ไขในลักษณะการพัฒนาแบบย่ังยืน 

องค์กรต้องมีขบวนการและระบบงานในการรับ 

ผลสะท้อนกลบัเก่ียวกับนโยบายทีม่อบให้พนักงาน

ปฏิบัติ หากองค์กรสมารถท�าให้การตอบสนองต่อ

นโยบายขององค์กรถือเป็นหน้าที่ของทุกคนใน

องค์กร ความส�าเร็จก็จะมาสู่องค์กร ดังนั้นหลายๆ 

องค์กรจึงมุ่งที่จะแสวงหาวิธีการปรับปรุงพัฒนา

องค์กรของตนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนา

องค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา โดย

ในทีน่ีผู้วิ้จยัเลอืกใช้ทฤษฎขีอง Clark ,1999 ในการ

วัดผลการด�าเนินงาน อนัประกอบด้วย ด้านการเงิน 

และด้านลูกค้า
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการด�าเนินธุรกิจระบบช�าระเงินออนไลน์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการวิจัยแบบผสม 

(Mixed method) ใช้เทคนิคผสมระหว่างการวิจัย

เชงิปรมิาณ (Quantitative research) และการวจิยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือศึกษา 

“การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการด�าเนินธุรกิจ

ระบบช�าระเงินออนไลน์” ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยเพ่ือน�ามาวิเคราะห์

จาก 2 แหล่งดังนี้

 1)  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารอ้างอิง

บทความในวารสารอินเทอร์เน็ตและผลงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง

 2)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ด�าเนิน

ธุรกิจให้บริการระบบช�าระเงินออนไลน์เครือข่าย

โทรศัพท์มือถือหลักๆในเขตกรุงเทพมหานคร 

ได้แก่เครือข่ายเอไอเอส จ�านวน 147 คน ดีแทค 

จ�านวน 140 คน และทรู จ�านวน 113 คน รวม 

จ�านวน 400 คน ใช้การสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิส่วน

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์ จากกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ซื้อเครื่อง

เติมเงินในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 20 คน  

โดยการน�าเอาข้อมูลหรือเน้ือหามาเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กัน (Interrelating) มาท�าให้เป็นระบบ
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ระเบียบ (systematizing) แล้วจ�าแนกแยกแยะ 

เป็นประเภทต่างๆ (Categorizing) แล้วสังเคราะห์

ข้อมูล (Synthesizing) แปลความแล้วน�ามา 

เล่าเรื่อง (Storytelling) สรุปเป็นเนื้อหาสาระ 

(Summarizing) เพ่ือน�าผลที่ได้มาเปรียบเทียบ

ยืนยันกบัการวิจยัเชงิปรมิาณท่ีได้มาจากการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเทคนิค 

(SEM) 

ผลการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ

ด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์

 ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้บริการระบบช�าระ

เงินออนไลน์ด้วยเครื่องเติมเงินออนไลน์ ส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญในการ

ด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์ 

เทคโนโลยี ความพึงพอใจ และด้านผลการด�าเนิน

งานโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ ( x  = 4.14, 4.22, 

4.31, 4.00และ 4.00 ตามล�าดับ) 

 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

โมเดลเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจ

ระบบการช�าระเงินออนไลน์

 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านความพึงพอใจ 

และด้านเทคโนโลยี มอีทิธิพลต่อผลการด�าเนนิงาน

ของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์ และสามารถ

พยากรณ์ปัจจยัด�าเนนิการของธุรกิจระบบการช�าระ

เงินออนไลน์ ร้อยละ 64.40 โดยมีความคลาด

เคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ .307  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัว

พยากรณ์ พบว่า ความพึงพอใจ และเทคโนโลยี  

มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจระบบการ

ช�าระเงนิออนไลน์ ได้สงูสดุอย่างมนียัส�าคัญท่ีระดบั 

.01 และ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนนดิบ 

เท่ากับ .771 และ.089 ตามล�าดับท้ังน้ีอาจเพราะ

โครงสร้างพ้ืนฐานของการจดัส่งสนิค้า การช�าระเงนิ 

การบริการหลังการขาย มีความปลอดภัย และ 

การบริการอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ของระบบการช�าระเงินออนไลน์ด้วยเครื่องเติมเงิน

ออนไลน์ที่แพร่หลาย เข้าถึงง่าย มีความสะดวกแก่

ผู ้รับบริการ และเมื่อผู ้ประกอบการขนาดเล็กมี

จ�านวนมากจะช่วยให้สามารถแข่งขันหรือเข้าสู ่

ตลาดในระดบัประเทศด้วยต้นทุนต�า่ อกีท้ังยังท�าให้

ผู้รับบริการได้รบับริการระบบการช�าระเงนิออนไลน์

ในราคาที่ถูกลง และจากผลการวิเคราะห์ค่าความ

สอดคล้องระหว่างโมเดลเชิงสมมติฐานกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี และความ 

พึงพอใจ มอีทิธิพลต่อผลการด�าเนินธุรกิจระบบการ

ช�าระเงินออนไลน์ในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตาม

สมมุติฐานหลัก ดังท่ี ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (2547)  

ได้เสนอองค์ประกอบของการวัดผลการด�าเนินงาน

โดยใช้ตัวแบบการจัดการคุณภาพองค์รวมของ 

Malcolm Baldrige Quality Model (MBNQA) 

ประกอบด้วย (1) ความพึงพอใจของผู ้มีส ่วน

เก่ียวข้องกับองค์กร (2) ความก้าวหน้าขององค์กร

และคุณภาพของบุคลากร (3) ประสิทธิภาพของ

องค์กร (4) ผลลัพธ์ด้านการเงินและงบประมาณ

ขององค์กร (5) ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมซึง่ผลการศกึษาสอดคล้องกับ Osterwalkder 

(2004) ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบของตัวแบบธุรกิจ 

ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ พบว่า 

ศกึษาองค์ประกอบของตวัแบบธุรกจิ ประกอบด้วย 
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คุณค่าผลิตภัณฑ์ การแบ่งส่วนลูกค้าช่องทางการ

น�าส่ง ความสมัพันธ์กับลกูค้า แหล่งทีม่าของรายได้ 

ทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก พันธมิตรหลัก และ

โครงสร้างต้นทนุ ส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนิน

ธุรกิจ ขณะที่ ศิวะนันท์ ศวพิทักษ์ (2554) ได้ศึกษา

การจัดการนวัตกรรมขององค ์กรที่มีผลต ่อ

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน 

พบว่า (1) สมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนกังานมคีวามสอดคล้อง

กับข้อมลูเชงิประจกัษ์ (2) ตวัแปรความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้าง

นวัตกรรมของพนักงาน อีกทั้งชุดของตัวแปรระดับ

พนักงานและระดับองค์กรสามารถอธิบายความ

แปรปรวนในพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของพนักงานได้ร้อยละ 69 ทั้งสองระดับเท่ากัน

 3.  เพ่ือเสนอโมเดลเชิงสาเหตุของผลการ

ด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์ 

ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุของผลการ

ด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์ที่

พัฒนาขึ้นประกอบปัจจัยหลักคือ ส่วนประสม

ทางการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี 

และการสร้างความพึงพอใจ หากแต่จากผลการ

ศกึษาปัจจยัส�าคญัท่ีมอิีทธิพลต่อผลการด�าเนินงาน

ของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์ ได้แก่ ปัจจัย

ด้านความพึงพอใจ และด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพล

ต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงิน

ออนไลน์ อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั .01 และ ท่ีระดบั 

.05 ตามล�าดับ ท้ังนี้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้

ประกอบการได้กล่าวว่า คุณภาพพ้ืนฐานของบรกิาร

จะช่วยสร้างความพอใจและความคาดหวังขั้นต�่า 

มุ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและส�ารวจ

ความพอใจของลูกค้า ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผลการ

ด�าเนินงานของธุรกิจระบบการช�าระเงินออนไลน์ 

โดยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงกลยุทธ์

ให้สามารถเชื่อมต่อระบบสารสนเทศเข้าเป็นเครือ

ข่าย ท่ีช่วยให้ผูป้ระกอบการได้เปรียบในการแข่งขัน

หรือพยายามสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน

ทางการตลาด โดยการพัฒนานวัตกรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือสร้างและธ�ารงรักษา

ความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์การ โดย

อาศัยการโฆษณาผ่านสื่อต ่างๆและอาศัยใช้

พนกังานขายในการสือ่สารระหว่างบคุคลกับบคุคล

ที่จะจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงสิ้นค้า

และบริการ รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

นวัตกรรมท่ีเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับปฏิบัติ

การดังท่ี วิญญู ก่ิงหิรัญวัฒนา (2557) กล่าไว้ว่า 

ความพึงพอใจเป็นความรูส้กึของผูใ้ช้บรกิารในด้าน

ต่างๆทีม่คีวามสัมพันธ์กับประสบการณ์ความส�าเร็จ

ตามเป้าหมายส่วนบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้

องค์กรจึงต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุง

คุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและให้ผลดีอย่างต่อ

เนือ่ง ซึง่ Heskett (1988) ได้กล่าวถึงปัจจยัส�าคญัๆ

ที่มีผลต ่อความพึงพอใจของผู ้ รับบริการ คือ 

คณุภาพผลติภัณฑ์ทีน่�ามาเสนอบรกิาร ราคาสนิค้า

ทีเ่หมาะสม สถานท่ีบริการเพ่ืออ�านวยความสะดวก

แก่ลกูค้าอย่างทัว่ถึงและข้อมลูข่าวสารท่ีผูป้ระกอบ

การทีน่�าเสนอให้กับผูร้บับริการทีจ่ะช่วยสร้างความ

พึงพอใจและตรงกับความต้องการให้กับลูกค้า

สอดคล้องกับผลการศกึษาของ Rajala, Rossi and 

Tuunainen (2003) ท�าการศึกษาธุรกิจซอฟแวร์ที่

ประสบความส�าเร็จโดยดูจากผลประกอบการด้าน

ส่วนแบ่งทางการตลาดและก�าไรสทุธิสงูสดุจ�านวน 

6 ธุรกจิในประเทศฟินแลนด์ซึง่พบว่า องค์ประกอบ
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ในตัวแบบธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการ 

ของธุรกิจ ประกอบด้วย กลยุทธ ์ผลิตภัณฑ ์

ช่องทางการจ�าหน่าย บริการและการด�าเนินการ 

เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธรและ 

รณกฤต น้อยพันธ์ (2556) ศึกษาการก�าหนด 

เป้าหมายของลูกค้าและประสิทธิภาพการด�าเนิน

งานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศ

ทางการตลาดและทัศนคติด้านการบริหารจัดการ 

มีความสัมพันธ์กันโดยน�ามาประยุกต์ใช้ในการ

ก�าหนดเป้าหมายกลุ ่มลูกค้าเพ่ือสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขันจะเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศก�าลังพัฒนา

ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความแปรปรวน  

ซึ่งก่อนหน้าน้ี สุพาดา สิริกุตตา (2556) ศึกษา

กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อความส�าเร็จ

ขององค์กรธุรกิจ: กรณีศึกษาผู ้ประกอบการ

อุตสาหกรรมภาคกลางตอนบน พบว่ากลยุทธ์การ

สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ รองลงมา 

กลยุทธ์การผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์

นวัตกรรม กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์พนักงาน และ

กลยุทธ์การเป็นพันธมิตรมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ

ขององค์กรธุรกิจในภาพรวม ร้อยละ 13.9 

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรใน

โมเดลเชิงสาเหตุ ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 ค่าสถิตผิลการวเิคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชงิสาเหตขุองการด�าเนินงานของธุรกิจระบบ

การช�าระเงินออนไลน์

ปัจจัยเหตุ STMG MKTM TNLG STFT

ปัจจัยผล DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE

STMG - - - 0.13** - 0.13** 0.91** - 0.91** - - -

- - - (0.06) - (0.06) (0.17) - (0.17) - - -

PFMN 0.30** - 0.30** 0.01 0.04 0.05 0.16** 0.27** 0.43** 0.49** - 0.49**

(0.07) - (0.07) (0.09) (0.07) (0.12) (0.09) (0.04) (0.04) (0.11) - (0.11)

ค่าสถิติไคว์-สแควร์ = 60.58, df = 49, p-value = 0.124, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, NFI = 1.00, NNFI =1.00, CFI = 1.00, RMR = 0.008, RMSEA = 0.025

ตัวแปร BUS OPR FIN CUS PRO PRI PRM PLA UTN WKP PCS PFM
ความเที่ยง 0.61 0.62 0.82 0.73 0.67 0.81 0.70 0.75 0.68 0.69 0.73 0.77

ตัวแปร PHY

ความเที่ยง 0.73

สมการ

โครงสร้าง

ของตัวแปร

STMG PFMN

R Square 0.95 0.87

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

ตัวแปรแฝง STMG PFMN MKTM TNLG STFT

STMG 1.00
PFMN 0.92 1.00

MKTM 0.96 0.88 1.00
TNLG 0.98 0.91 0.91 1.00
STFT 0.93 0.91 0.90 0.89 1.00

* p <0.05, ** p <0.01

หมายเหตุ : DE=ค่าอิทธิพลทางตรง IE=ค่าอิทธิพลทางอ้อม TE=ค่าอิทธิพลทั้งหมด
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 จากตารางที่ 1 พบว่า 

 (1)   ปัจจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ (STMG) 

ปัจจยัเทคโนโลยี (TNLG) และปัจจยัความพึงพอใจ 

(STFT) มอิีทธิพลทางตรงเชงิบวกต่อปัจจัยผลการ

ด�าเนินงาน (PFMN) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง

เท่ากับ 0.30, 0.16 และ 0.49 ตามล�าดับ ซึ่งเป็น 

ค่าอิทธิพลท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (MKTM) ไม่มี

อทิธิพลทางตรงต่อปัจจยัผลการด�าเนินงาน (PFMN) 

โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.01 ซึ่งเป็น 

ค่าอิทธิพลที่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

 (2)  ป ัจจัยส ่วนประสมทางการตลาด 

(MKTM) และปัจจัยเทคโนโลยี (TNLG) มอีทิธพิล

ทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(STMG) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.13 

และ 0.91 ตามล�าดับ ซึ่งเป ็นค่าอิทธิพลที่ม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 (3) ป ัจจัยส ่วนประสมทางการตลาด 

(MKTM) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อปัจจัยผล 

การด�าเนินงาน (PFMN) โดยผ่านปัจจัยการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ (STMG) โดยมีขนาดอิทธิพลทางอ้อม

เท่ากับ 0.04 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่ไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติ แต่ปัจจัยเทคโนโลยี (TNLG) มีอิทธิพลทาง

อ้อมเชิงบวกต่อปัจจัยผลการด�าเนินงาน (PFMN) 

โดยผ่านปัจจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ (STMG)  

โดยมีขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.27 ซึ่งเป็น 

ค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพบว่า

โมเดลมีความสอดคล ้องกลมกลืนกับข ้อมูล 

เชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนคือ  

Chi-square=60.58, df=49, Chi-square/df=1.23, 

p-value=0.124, GFI=0.98, AGFI=0.96, 

RMSEA=0.025 แสดงว่าแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ได้ดังภาพที่ 2
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จากตารางท่ี 1 พบวา่  

(1)  ปั จ จัย ก า รจัด ก า ร เชิ งก ล ยุ ท ธ์ 

(STMG) ปัจจัยเทคโนโลยี (TNLG) และปัจจัย

ความพึงพอใจ (STFT)  มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ตอ่ปัจจยัผลการดําเนินงาน (PFMN) โดยมีขนาด

อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.30, 0.16 และ 0.49 

ตามลําดับ ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ท่ีระดับ 0.01 แต่ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (MKTM) ไม่มีอิทธิพลทางตรงตอ่ปัจจยั

ผลการดําเนินงาน (PFMN) โดยมีขนาดอิทธิพล

ทางตรงเท่ากับ 0.01 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลท่ีไม่มี

นยัสําคญัทางสถิต ิ

 (2)  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(MKTM) และปัจจยัเทคโนโลยี (TNLG) มีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(STMG) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทา่กบั 0.13 

และ 0.91 ตามลําดับ  ซึ่ งเป็นค่าอิท ธิพลท่ี มี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 (3)  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(MKTM) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อปัจจยัผล

การดําเนินงาน (PFMN) โดยผ่านปัจจัยการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ (STMG) โดยมีขนาดอิทธิพล

ทางอ้อมเท่ากับ 0.04 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลท่ีไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติ แต่ปัจจัยเทคโนโลยี (TNLG) 

มี อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อปัจจัยผลการ

ดําเนินงาน (PFMN) โดยผ่านปัจจัยการจัดการ

เชิงกลยทุธ์ (STMG) โดยมีขนาดอิทธิพลทางอ้อม

เท่ากับ 0.27 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนัยสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั 0.01 

 ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตพุบว่า

โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนคือ Chi-

square=60.58, df=49, Chi-square/df=1.23, 

p-value=0.124, GFI=0.98, AGFI=0.96, 

RMSEA=0.025 แสดงว่าแบบจําลองสมการ

โครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจกัษ์ได้ดงัภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลเชิงสาเหตขุองการดําเนินธุรกิจระบบชําระเงินออนไลน์ ภาพที่ 2 โมเดลเชิงสาเหตุของการด�าเนินธุรกิจระบบช�าระเงินออนไลน์
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 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.88-

0.88 โดยตัวแปรทุกคู ่เป็นความสัมพันธ์แบบมี

ทิศทางเดียวกันคือ มีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก 

ตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากที่สุด  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ จ.98 คือ 

ปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และปัจจัยด้าน

เทคโนโลยี

ผลการสัมภาษณ์

 ผลการศึกษาสังเคราะห์ประเด็นการ 

ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี และการสร้าง

ความพึงพอใจในการด�าเนินงานธุรกิจในระบบการ

ช�าระเงินออนไลน์ ผู้วิจัยพอสรุปประเด็นได้ดังนี ้

 1) ส่วนประสมทางการตลาด เป็นตัวแปร

ส�าคัญในการส่งเสริมการตลาด ที่บริษัทมักจะน�า

มาใช้ด�าเนนิงานธุรกิจในระบบการช�าระเงินออนไลน์

ให้ประสบความส�าเร็จ โดยเฉพาะการก�าหนด 

ช่องทางการจ�าหน่ายเพ่ือให้รู ้จักผลิตภัณฑ์และ

บริการสามารถตอบสนองความพึงพอใจบริการ 

หลงัการขายแก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเรว็

ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด ในราคาที่เหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคณุภาพกับผูใ้ห้บรกิารรายอืน่ๆ โดยอาศัย

การโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ การใช้พนกังานขายซึง่จะ

เป็นการสือ่สารระหว่างบุคคลกับบคุคลเพ่ือพยายาม

จงูใจผูซ้ือ้ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายให้ซือ้ผลติภัณฑ์หรอื

บริการ เป็นต้น 

 จากประเด็นด้านส่วนประสมทางการตลาด

จะเห็นได้ว่าผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จากงาน 

วิจัยเชิงคุณภาพมีความขัดแย้งกับผลการวิจัย 

เชิงปริมาณเนื่องจากการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่ม

ตวัอย่างคอืผูป้ระกอบการรายย่อยทีด่�าเนินธุรกิจให้

บริการระบบช�าระเงินออนไลน์เครือข่ายโทรศัพท์ 

มือถือหลักๆในเขตกรุงเทพมหานครส่วนการวิจัย

เชิงคุณภาพคือผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีซื้อเคร่ือง

เติมเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมีความคิด

เห็นที่แตกต่างกัน ด้วยท่ีผู้ประกอบการรายย่อย  

มีการลงทุนต�่า จึงท�าให้ไม่เล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อธุรกิจ  

แตกต่างจากการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีสัมภาษณ์ 

ผูท่ี้ลงทนุซือ้เคร่ือง เจ้าของธุรกิจแบบลงทุน จะต้อง

คิดถึงความคุ้มทุนเป็นส�าคัญ ท�าผู้ให้สัมภาษณ์ให้

ความส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล 

ต่อธุรกิจมาก

 2)  การจัดการเชิ งกลยุทธ ์  การเพ่ิม

ประสทิธิภาพของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการให้

บริการ ของการด�าเนินงานธุรกิจในระบบการช�าระ

เงินออนไลน์ ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการ

จดัการเชงิกลยทุธ์ระดบัปฏบิตั ิการด�าเนนิงานธุรกิจ

ในระบบการช�าระเงินออนไลน์จะประสบความ

ส�าเร็จด้วยวิธีการดังนี้ 2.1 ส่งเสริมความช�านาญ 

ให้กับพนกังาน 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

2.3 ปรับเปลี่ยนวิธีการบริการเพ่ือสร้างมาตรฐาน 

การบริการ 2.4 ออกแบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน 2.5 น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการให้ 

มากขึน้ 

 ท้ังน้ีการสร้างความไว้วางใจท่ีจะให้บริการ

ตามทีไ่ด้สญัญากับลูกค้าไว้ได้อย่างถูกต้อง ผู้บริหาร

องค์กรจ�าเป็นต้องเสรมิสร้างสิง่อ�านวยความสะดวก

และวัสดุท่ีใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้

พนกังานเตม็ใจท่ีจะให้บรกิารอย่างรวดเรว็ มคีวาม
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พยายามทีจ่ะท�าความรูจ้กั เรยีนรูค้วามต้องการของ

ลกูค้าด้วยความสภุาพ เป็นมติร ยินดีท่ีจะช่วยเหลอื

ลกูค้า และให้เกียรตลิกูค้า 

 3)  เทคโนโลยี การเปลีย่นแปลงการด�าเนิน

งานธุรกิจในระบบการช�าระเงินออนไลน์ที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบัน ย่อมมีส่วนสร้างผลกระทบที่ส�าคัญ 

ต่อการด�ารงอยู่และการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

องค์การธุรกิจต้องสามารถ ปรับตัวให้ทัน ต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สามารถตอบสนอง

ต่อสิง่เร้าได้อย่างรวดเรว็และถูกต้องทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาว เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่คยถูกน�ามา

ใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ 

แต่ละกิจกรรมตามหน้าท่ีทางธุรกิจ เช่น การเงิน 

การตลาด การด�าเนินงาน และทรัพยากรบุคคล 

ได้รับความสนใจน�ามาใช้ประกอบการด�าเนินงาน

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Operations) เพ่ือพัฒนา

และธ�ารง รักษาความสามารถในการแข่งขันของ

องค์การ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ�าเป ็นต ้องอาศัยความรู ้  ความเข ้าใจ และ

ประสบการณ์ในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่สอด

รับกันระหว่างโครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความซับซ้อนและ

ละเอียดอ่อนสูงพอสมควร 

 การด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จงึมบีทบาททีส่�าคญัต่อภาค

ธุรกิจ ผู ้บริหารท่ีสามารถประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศให้เหมาะสมกับการท�างานของธุรกิจ 

องค์การจงึจะสามารถสร้างความได้เปรยีบคู่แข่งขนั 

เช่น ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนใน

การท�างาน ก�าหนดโครงสร้างและกฎเกณฑ์ใหม่  

ร่นเวลาและระยะทางในการติดต่อลง เป็นต้น 

 องค์กรธุรกิจในระบบการช�าระเงนิออนไลน์

บางส่วนมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน 

เช่น การรือ้ปรับระบบ การจดัองค์การแบบเครือข่าย 

หรือการจัดขนาดให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความ

คล่องตัว ในการตอบสนองต่อโอกาสและการ 

แก้ป ัญหาท่ีเกิดข้ึนขององค์การซึ่งในปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญ

เชิงกลยุทธ์ในหลายองค์การ เน่ืองจากศกัยภาพและ 

ความคล่องตัวในการใช้งานจึงถูกน�ามาประยุกต ์

เพ่ือสร้างและธ�ารง รักษาความได้เปรียบในการ

แข่งขันให้แก่องค์การ 

 ดังนั้นการน�าเทคโนโลยี สารสนเทศมา

ประยุกต์เชงิกลยทุธ์มาใช้เชือ่มต่อระบบสารสนเทศ

เข้าเป็นเครือข่าย ท�าให้การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

บริหารความเหมาะสม ซ่ึงลดค่าใช้จ่ายในการ

ท�างานที่ซ�้าซ้อน ส่งผลให้องค์การสามารถควบคุม

ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ในองค์การท้ังโดยทางตรง

และทางอ้อม ย่อมส่งผลให้องค์การสามารถสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันหรือพยายามสร้าง

ความแตกต่างจากคูแ่ข่งขนั โดยการพัฒนานวตักรรม

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

 4)  การสร ้างความพึงพอใจของการ 

ด�าเนินงานธุรกิจในระบบการช�าระเงินออนไลน์ 

ประกอบด้วย 

  4.1  คุณภาพ พ้ืนฐานของบ ริการ 

จะสร้างความพอใจและความคาดหวังข้ันต�่า  

ซึ่งในบางคร้ังเมื่อบริการที่แตกต่างอาจถูกคู่แข่ง

เลียนแบบก็จะกลายเป็นบริการมาตรฐานท่ัวไป

ทนัท ีดงันัน้การสร้างความแตกต่างจะสามารถสร้าง

แรงดึงดูดได้มากพอสมควร เช่น มีขั้นตอนการให้
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บริการการช�าระเงินออนไลน์มีความคล่องตัว 

และไม่ยุ่งยาก และระบบการช�าระเงินออนไลน์  

ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เป็นต้น 

  4.2  การพ่ิมการลงทุนใหม่ๆ โดยส�ารวจ

ความพอใจของลูกค้าตลอดเวลาแทนท่ีจะลงทุน

ครั้งเดียว

  4.3  สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ให้ลูกค้า โดยเน้นคุณภาพของระบบช�าระเงิน

ออนไลน์สามารถให้บรกิารทีต่รงตามความต้องการ 

ส�ารวจสถานที่ตั้งระบบการช�าระเงินออนไลน์  

มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการท่ี

สะดวก และมข้ีอความอธิบายการช�าระเงินออนไลน์ 

มคีวามชดัเจนและเข้าใจง่ายต่อลูกค้าตลอดเวลา

อภิปรายผล

 สมมติฐานท่ี 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์  

มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�าเนินงาน จากผล 

การวิเคราะห์พบว่า การจดัการเชงิกลยุทธ์ มอีทิธิพล

ทางตรงต่อผลการด�าเนินงานหมายถึง ยอมรับ 

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หมายความว่า

ปัจจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลทางตรง 

ต่อผลการด�าเนินงานดังท่ี จิราวรรณ บุญศรีวงษ์ 

(2553) ได้กล่าวว่า การจัดการองค์กรผู้บริหาร 

จะต้องตระหนกัว่า “ท�าอย่างไรทีท่�าให้องค์กรบรรลุ

เป ้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว ้ 

สอดคล้องกับสภาพการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ”  

ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องรู ้จักเลือกบุคลากรและน�า

บุคลากร น�าจุดแข็งและความรู้ความสามารถของ

บุคลากรมาหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือเสริม

สร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูท่ี้สามารถพัฒนาก้าวทัน

การเปล่ียนแปลงได้อย่างต่อเน่ือง และผู้บริหารต้อง

มวิีสัยทศัน์เพ่ือสร้างภาพท่ีต้องการให้องค์กรเป็นไป

ในอนาคต สามารถก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน 

รวมทั้งต้องรู้จักการวางแผนกลยุทธ์ โดยสามารถ

มองไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�าเนินงาน 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการ 

ด�าเนินงาน หมายถึงไม่ยอมรับทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ไม่มอีทิธิพลทางตรงต่อผลการด�าเนนิงาน สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ กนิษฐ์กานต์ พรหมราษฎร์ 

(2556) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดบริการส�าหรับ

ธุรกจิเบเกอรี ่ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการ 7P’s ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาด

บริการส�าหรับธุรกิจเบเกอรี่ 

 สมมติฐานท่ี 3 เทคโนโลยีมีอิทธิพลทาง

ตรงต่อผลการด�าเนินงาน จากผลการวิเคราะห์ 

พบว่า ปัจจยัด้านเทคโนโลยีมอีทิธิพลทางตรงต่อผล

การด�าเนินงานหมายถึงยอมรับท้ังเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพล 

ทางตรงต่อผลการด�าเนินงานสอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของ Veronica S. Moertini และคณะ (2011) 

ได ้ศึกษาการพัฒนาระบบการช�าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับมหาวิทยาลัยในประเทศ

อินโดนีเซีย: ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญการแก้ไข

พบว่า ส่วนส�าคญัของเทคโนโลยี ได้แก่ (1) การช่วย

สร้างความส�าเรจ็ในการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

(2) เป็นกลยุทธ์ในการออกแบบที่จะช่วยหลีกเลี่ยง
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และลดความเสี่ยงการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย

โดยมหาวิทยาลยัคาทอลกิพาราฮายาเกน ประเทศ

อินโดนีเซีย ได้มีการพัฒนาระบบวิธีด�าเนินการ 

ช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จนกระท้ังประสบ 

ความส�าเร็จ

 สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจ มีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลการด�าเนินงาน จากผลการวิเคราะห์

พบว่า ความพึงพอใจ มีอิทธิพลทางตรงต่อผล 

การด�าเนินงานหมายถึง ยอมรบัท้ังเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจ อิทธิพล

ทางตรงต่อผลการด�าเนินงานดังที่ Cranny (1992) 

ได้กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจเกิดจากสภาพการณ ์

ที่ผลการปฏิบัติจริงได้เป็นไปตามที่บุคคลคาดหวัง

ไว้สามารถตอบสนองต่อคณุค่าของบคุคลในระดบั

ของความส�าเร็จท่ีเป็นไปตามความต้องการ โดยมี

องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ  

2 ประการคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพ

ของการบรกิารแต่ถ้าการบรกิารทีไ่ด้รบัจรงิน้อยกว่า

บริการทีค่าดหวังไว้จากการประเมนิความแตกต่าง

ระหว่างสิง่ทีค่าดหวังกับสิง่ท่ีได้รบัจรงิในสถานการณ์

บรกิารจะเกิดความไม่พึงพอใจในบรกิาร (จติตินนัท์ 

เดชะคุปต์, 2549) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Zott และ Amit (2006) ที่ได้ศึกษาบริษัทมหาชนใน

ยุโรปและอเมรกิาพบว่า การออกแบบตัวแบบธุรกิจ

ที่เสนอการมุ่งเน้นความแปลกใหม่มีความสันพันธ์

ทางบวกกับผลการด�าเนินงานและการออกแบบ 

ตัวแบบธุรกิจที่เสนอการมุ ่งเน้นประสิทธิภาพมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการด�าเนินงานได้

 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการเชิงกล

ยุทธ์จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ หมายถึง ยอมรับท้ังเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

อทิธิพลทางตรงต่อการจดัการเชงิกลยุทธ์สอดคล้อง

กับ โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ที่ว่าปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ด้านอาชพี (Occupation) ท่ีมอีทิธิพลต่อการจดัการ

เชงิกลยุทธ์ในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าเฉลมิพระเกียรต ิ

(บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร คือ

ปัจจัยด้านบุคลากร และลักษณะทางกายภาพ

ภายในสถานีรถไฟฟ้า (2) ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาด การจัดการปัญหา และ

การเชื่อมต่อจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจดัจ�าหน่าย และเส้นทางการให้บรกิาร 

และปัจจัยด้านการบริหารจัดการกระบวนการ 

ท�างานของรถไฟฟ้า และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ภายในสถานี ในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ด้านอาชีพ พบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันนั้นไม่ได้ 

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า

เฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร

 สมมติฐานที่ 6 เทคโนโลยีมีอิทธิพลทาง

ตรงต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์

พบว่า เทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ หมายถึง ยอมรับท้ังเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพว่าปัจจัยเทคโนโลยี มีอิทธิพลทางตรง
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ต่อผลการด�าเนินงานสอดคล้องกับ อาภาพร  

จงนวกิจ และประสพชัย พสุนนท์(2558) ที่ศึกษา

อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดการส่วนประสมการ 

ค้าปลีกและกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ ์

ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีก

แบบดั้งเดิม อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรีได้ผล 

การวิจัยว่า เทคโนโลยีเป็นส่วนส�าคัญท่ีมีผลท�าให้

การจัดการสามารถด�าเนินไปได้ด้วยดี และมี

ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความแตกต่างในการน�า

มาสร้างรูปแบบในการจัดการที่ก้าวหน้าได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมกีารสอบถามเพ่ิมเตมิถึงเคร่ืองเตมิ

เงินออนไลน์เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบการช�าระ

เงินออนไลน์ผ่านเครื่องเติมเงินออนไลน์ 

 2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจและ

ความพึงพอใจมรการซื้อสิ้นค้าเครื่องเติมเงิน

ออนไลน์  

  3. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์ของผู้ประกอบ

การในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย
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บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบ 

การเรียนรู ้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู ้แบบการสร้างความรู ้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู ้เพ่ือการ 

สร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู ้แบบการสร้างความรู ้นิยมและ 

การเชือ่มโยงความรูเ้พ่ือการสร้างนวตักรรมแบบประสบการณ์จรงิ และ (3) ศกึษาผลการใช้รูปแบบการเรยีน

รู้แบบการสร้างความรู้นิยมและการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง การวิจัย

น้ีเป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Develop) โดยด�าเนินการวจิยัดงันี ้ (1) วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์กรอบแนวคดิรปูแบบการเรยีนรูแ้บบการสร้างความรู้นิยมและการเช่ือมโยงความรู้เพ่ือการสร้าง

นวัตกรรมแบบประสบการณ์จรงิ จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง (2) พัฒนารูปแบบการเรียน

รู้แบบการสร้างความรู้นิยมและการเชื่อมโยงความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง โดยร่าง

รูปแบบตามกรอบแนวคิด (3) ประเมินรูปแบบโดยสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผ่าน

การตรวจความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน (4) ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว

น�ามาประเมินความเหมาะสมของรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 6 คน (5) ศกึษาผลการใช้รปูแบบการเรียน

รู้โดยน�ารูปแบบการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

รวมจ�านวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลการสร้างนวัตกรรม และแบบประเมิน

ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการ 

เชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง ผลการวิจัย พบว่า (1) กรอบแนวคิดรูปแบบ

การเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู้เพ่ือการสร้าง
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นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง โดยรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนี้มีชื่อ ว่า “C2I Model” ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบ ดังนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยม (Constructivism) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ 

เชื่อมโยง (Connectivism) และ นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง (Innovation in the Real World)  

(2) ผลการพัฒนารปูแบบการเรยีนรูด้้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรูน้ยิมและทฤษฎกีารเชือ่มโยง

ความรู ้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง มีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x= 4.43, S.D = 0.42) และความเหมาะสมของข้ันตอนการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก (3) ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎี

การเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง ที่พัฒนาขึ้น พบว่า สรุปผลการประเมิน

โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก (x= 4.27, S.D = 0.41) และจากผลการวิเคราะห์ 

ความแตกต่างระหว่างรายวิชาการจัดการเรียนรู้คอมพวิเตอร์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุด้วยสถติิ

การทดสอบ t-Test พบว่า ไม่แตกต่างกันถึงแม้กลุม่หมวดประเภทวิชาจะแตกต่างกนั จากผลจากวิจยัแสดง

ให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I Model เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมแบบ

ประสบการณ์จริงได้และสามารถน�าไปใช้ได้กับทุกวิชา 

ค�าส�าคัญ: ประเทศไทย 4.0, ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการเช่ือมโยงความรู้, ทฤษฏีการสร้างความรู้นิยม, 

นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง

ABSTRACT

 The purposes of this research were to: (1) analysis and synthesis conceptual of Instructional 

Model based on constructivism and connectivism to create Innovation in real world experience 

(2) to develop the Instructional Model and (3) to study the effects of implementing the develop 

instructional model. The research procedure comprised (1) to analyze and synthesize of 

instructional model , (2) to develop of instructional model, (3) Assessment forms created by a 

proper assessment of the model through the consensus of experts from five people, (4) 

implementation of revised recommendations and to assess the suitability of the instructional model 

by the six experts and (5) to study the results of usng the model. The samples used for experiment 

were undergraduate students from Faculry of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat 

University, the probability evaluated from a simple random sampling with learn subject in Learning 

Management in Computer courses and Object Oriented Programming Principles courses were 

125 students. The research results indicated that: (1) The instructional model based on 

constructivism and connectivism to create Innovation in real world experience was called “C2I 

Model” which is consisted as follows: Connectivism, Constructivism and Innovation in the real 
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world. (2) The main conclusion drawn from this study is that the experts agreed with the objectives 

of this study which aimed at designing and developing the C2I model. The overall mean of their 

opinions was high level (x = 4.43, S.D = 0.42), which means that they strongly agreed with the 

quality of this instructional model. (3) The experimental results of using an experiential students 

satisfaction was at a high level (x = 4.27, S.D = 0.41) in overall. Moreover, both subjects score 

of satisfaction with Learning Management in Computer courses and Object Oriented Programming 

Principles courses was not different.

Keywords: Thailand 4.0 , Connectivism, Constructivism, Innovation in the real world

บทน�า

 การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ

โลกเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

ภายในประเทศให้ดีขึ้น จึงเป็นท่ีมาของการปฎิวัติ

อุตสาหกรรมของโลกท่ีก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

หรือ Industry 4.0 (ส�านักวิชาการ ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2559) ซึง่อุตสาหกรรม 

4.0 น้ันประสบความส�าเร็จเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในยุปโรป (Schmidt, R., Möhring, M., 

Härting, R. C., Reichstein, C., Neumaier, P., & 

Jozinovic, P. , 2015) ดังนั้นเพ่ือให้ประเทศไทย

สามารถแข่งขันกับท่ัวโลกได้ จึงพัฒนาภาค

อุตสาหกรรมให้ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็น

ที่มาของนโยบาย ประเทศไทย 4.0 (ส�านักวิชาการ 

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559) 

ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นแนวคิดเพื่อการขับเคลื่อน

การปฏิรูปเศรษฐกิจไทย เพ่ือสร้างความมั่งค่ังใน

ศตวรรษที่ 21 โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

นวัตกรรม (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) ซึ่งในการ

เปลี่ยนแปลงนี้การศึกษาจะกลายเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการยกระดับคุณภาพของประชากรใน

ประเทศ (เกียรตินันต์ ล้วนแก้ว, 2559)

 การศกึษาแต่เดมิก็มรูีปแบบโมเดลเร่ิมด้วย 

“การศึกษา 1.0” ซึ่งเป็นการศึกษาที่ผู้เรียนท�าตาม

ครูไปเรื่อยๆ เน้นการบอกการบรรยายเป็นหลัก  

จากน้ันก้าวเข้าสู่ “การศึกษา 2.0” เน้นสอนให้รู้ 

ไม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และ “การศึกษา  

3.0” ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสาร

และเทคโนโลยีเน้นสร้างองค์ความรู ้และในปัจจบุนั 

“การศึกษา 4.0” ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้าง 

ผลงานหรอืนวัตกรรมได้ เป็นยุคการสร้างนวตักรรม 

สร้างความรู้จากความสนใจรายบคุคล จากการรวม

ตัวของคนที่มีแรงผลักดันเป็นทีม โดยบทบาท 

ของเทคโนโลยีน้ันจะเปล่ียนแปลงไปตามผู้เรียน 

กล่าวคือผูเ้รยีนเป็นแหล่งววิฒันาการทางเทคโนโลยี

ในการสร้างนวัตกรรม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558) 

ซึ่งการศึกษา 4.0 จะช่วยส่งเสริมและผลักดันน�าไป

สู่ ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้จะต้องพัฒนาผู้เรียนทุก

ระดับชั้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมและสามารถ

สร้าง พัฒนานวัตกรรมได้ กล่าวคือ ต้องสร้างให ้

ผู้เรียนทุกคนทุกระดับมีความสามารถ มีทักษะ

พร้อมที่จะสร้างนวัตกรรม
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 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิ

และพัฒนาทกัษะการสร้างนวัตกรรม คือ ทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยม (Constructivism) 

เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยม 

(Constructivism) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู ้  

อกีท้ังสภาพแวดล้อมทางการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี

น้ี ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู ้

ในสถานการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในบริบทของสภาพจริง 

ซึ่งจากสภาพปัญหาของผู้เรียนเมื่อไปท�างานจริง

พบว่าไม่สามารถประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับจากใน

ห้องเรยีนมาใช้กับการท�างานได้ ดงัน้ันประสบการณ์ 

การเรียนรู้ที่ประยุกต์ไปสู่ปัญหาในชีวิตจริง (Real 

World Problems) จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงที่

แข็งแกร่ง และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถประยุกต ์

สิ่งที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวิต 

จริงได้ (อมรา อิทธิพงษ์, 2556) 

 เน่ืองจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นน้ันมิได้เกิด

จากตัวบุคคลภายในตัวเองเท่านั้น อาจเกิดขึ้น

ภายในตัวบุคคลหรือภายนอกตัวบุคคลก็ได ้  

(ณมน จีรังสุวรรณ, 2558) จึงเป็นที่มาของ ทฤษฎี

การเช่ือมโยงความรู ้(Connectivism) ซึง่เป็นทฤษฎี

การเรยีนรูใ้นยุคดจิติทลั (Siemens, 2005) บปุผชาติ 

ทฬัหกิรณ์ (2555) กล่าวว่า การเรยีนรูใ้นปัจจบุนัน้ัน

จะเป็นการเชื่อมโยงความรู้กับภายนอก ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Google, Wikipedia, 

Blogger, Wordpress, Facebook, Twitter, 

Youtube เป็นต้น (สนทิ สทิธิ , 2557) โดยผูเ้รยีนจะ

สร้างความรู้ขึ้นใหม่เองด้วยการเชื่อมโยงต่อไปยัง

แหล่งความรูท่ี้ต้องการและจดัการความสมัพันธ์ใน

การเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้น (วาสนา สังข์พุ่ม, 

2554)การเรยีนรูจ้งึเกิดขึน้เมือ่ความรูถู้กด�าเนินการ

ผ่านกระบวนการของผู ้เรียนท�าการเชื่อมต่อกับ

ข้อมูลและการป้อนเข้าไป (Kop and Hill, 2008) 

 ดั งนั้ น เ พ่ือส ่ ง เสริม ทักษะการสร ้ า ง

นวัตกรรม และสามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่สภาพ

ชีวิตจริงได้ เพ่ือน�าไปสู ่การประกอบอาชีพใน

อนาคต ผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการ

เรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้

นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพ่ือการสร้าง

นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง โดยมีแนวคิดใน

การจดักิจกรรมการเรยีนแบบ การสร้างความรูน้ยิม 

(Constructivism) และการเชื่อมโยงความรู ้ 

(Connectivism) เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาความ

รู้ หรือสภาพปัญหา จากสถานการณ์จริงเพื่อน�าไป

สู่การสร้างชิ้นงาน ผลงาน นวัตกรรม (Innovation) 

ที่สามารถน�าไปใช้จริงได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบ

แนวคิดรูปแบบการเรียนรู ้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู ้

แบบสร้างความรู ้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยง

ความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์

จริง

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ด ้วย

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยมและทฤษฎี

การเชื่อมโยงความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมแบบ

ประสบการณ์จริง

 3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้

ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยมและ

ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรม

แบบประสบการณ์จริง
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  3.1  เ พ่ือศึกษาผลผลิตนวัตกรรม 

หลังจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ฯ

  3.2  เพ่ือศึกษาผลความพึงพอใจของ 

ผู้เรียนหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ฯ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development: R&D) โดยมี

ขอบเขตและรายละเอียดการวิจัย ดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญา

ตร ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยั

ราชภัฎเพชรบุรี 

 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญา

ตร ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการ

เรยีนรูค้อมพิวเตอร์ วชิาหลกัการเขียนโปรแกรมเชงิ

วัตถุ รวมจ�านวน 125 คน ได้จากการสุม่อย่างง่าย 

(Simple Random Sampling)

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

   เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 

แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและ 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรม แผนข้ันตอนการเรยีนรูต้าม

รูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I Model แบบบันทึก

ข้อมูลการสร้างนวัตกรรม และแบบประเมินความ

คิดเห็น

 3. ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

  ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยมีราย

ละเอียด ดังนี้ 

  3.1  วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบ

แนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ฯ ด�าเนินการโดย ศึกษา 

วิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัย 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ประเทศไทย 4.0 ทฤษฎีการสร้าง

ความรู้นิยม ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู้ ทักษะใน

ศตวรรษที ่21 ทกัษะการสร้างนวัตกรรม จากน้ันน�า

แนวคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสังเคราะห์

กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ 

  3.2 พัฒนารูปแบบโดยร่างรูปแบบ 

การเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดซึ่งรูปแบบการเรียนรู ้

ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้ึนในการ 

วิจัยคร้ังนี้มีชื่อว่า “C2I Model” ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้าง

ความรู้นิยม (Constructivism) ทฤษฎีการเรียนรู้

แบบเชือ่มโยง (Connectivism) และ นวัตกรรมแบบ

ประสบการณ์จริง (Innovation in the Real World)

  3.3  ประเมินรูปแบบโดยสร้างแบบ

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและข้ันตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นน�าตรวจ

ประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน  

5 คน จากน้ันน�าผลการตรวจประเมินมาปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

  3.4  ประเมินความเหมาะสมของรูป

แบบโดยน�ารูปแบบหลังการปรบัปรุงมาน�าเสนอต่อ 

ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 6 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผู ้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบการเรยีนรู ้ด้านการสอนท่ีมปีระสบการณ์

สอนมากกว่า 5 ปี 

  3.5 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการ

เรียนรู้ โดยน�ารูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I Model 

ไปทดลองใช้ในสภาพจริง โดยมีขอบเขตการวิจัย 

โดยด�าเนินกิจกรรมขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การเรียนรู ้แบบ C2I Model ท่ีพัฒนาข้ึนกับ 

กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  

หลังจากน้ันเก็บผลข้อมูลการสร้างนวัตกรรม และ
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ผลประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อรูปแบบ

การเรียนรู้ ซึ่งท้ังสองวิชามีการด�าเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้ดังนี้ 

    1)  วิชาการจดัการเรยีนรูค้อมพิวเตอร์ 

ก�าหนดโจทย์: ให้นักศึกษาจัดท�าแผนการสอน 

ติดต่อโรงเรียนเพ่ือส�ารวจข้อมูลเนื้อหาการสอน 

จากน้ันด�าเนินการโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 

ไม่เกิน 4 คน เพ่ือส่งเสริมการท�างานร่วมกัน และ

จากการวิเคราะห์เวลา ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติการสอน

คนละ1ชั่วโมง ดังนั้นภายใน 1กลุ่มจะออกปฏิบัติ

การสอนจริงกับทางโรงเรียนโดยใช้เวลาไม่เกิน  

1 เดือน ในขั้นการพัฒนา ให้ผู ้เรียนด�าเนินการ 

เขียนแผนเตรียมการสอนจากนั้นทดลองสอนหน้า 

ชัน้เรยีน 1 ครัง้ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

แล้วสรปุผลเพ่ือให้ปรบัปรงุแก้ไขแล้วจงึออกปฏิบติั

การสอนจริงท่ีโรงเรียน โดยนัดหมายทุกกลุ่มกลับ

มาสรุปผลร่วมกันอีกครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนประสม

บการณ์และตกผลึกความรู้

    2)  วิชาหลักการเขียนโปรแกรม 

เชิงวัตถุ ก�าหนดโจทย์: ให้พัฒนาโปรแกรมติดต่อ

กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องส�ารวจความต้องการ

ด�าเนนิการโดยแบ่งกลุม่ผูเ้รยีน กลุม่ละไม่เกนิ 7 คน 

จากน้ันในขั้นการพัฒนาเริ่มด�าเนินการพัฒนา

โปรแกรมตามหลักการและนัดหมายน�าเสนอหน้า

ชั้นเรียนเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าและเพ่ือการ

แลกเปลีย่นความรูร่้วมกันจากน้ันให้ปรบัปรงุแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน�าไปให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ด�าเนนิการตรวจประเมนิคุณภาพของโปรแกรมท่ีได้

พัฒนาข้ึน และนัดหมายทุกกลุม่สรปุผลร่วมกันโดย

น�าเสนอผลการพัฒนาและผลการประเมนิคุณภาพ

3.5 วิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนา

ข้ึนโดยการพรรณนาเพ่ือสรปุผลการสร้างนวัตกรรม 

และวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ 

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติการทดสอบ (t-Test)

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัย 3 ข้อ โดยสามารถรายงานผลได้ดังนี้

 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบ

แนวคิดรูปแบบการเรียนรู ้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู ้

แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยง

ความรู้เพ่ือการสร้างนวตักรรมแบบประสบการณ์จริง 

เพ่ือลดสภาพปัญหาท่ีผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์

การเรียนรู้กับปัญหาในชีวิตจริงได้ (Real World 

Problems) และเพ่ือส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะ 

ในการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งตอบสนองนโยบาล 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมผลักดัน 

สู่ ประเทศไทย 4.0 ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนา

ขึ้นนี้ประกอบ 3 องค์ประกอบดังนี้ 1) การเชื่อมโยง

ความรู้ (Connectivism) ก�าหนดเป็นขั้นเป้าหมาย

ในการเรียนรู้โดยก�าหนดโจทย์พร้อมเงื่อนไขให้มี

การติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�า

ไปสูก่ารผลติชิน้งานท่ีน�าไปใช้งานจรงิ 2) การสร้าง

ความรู ้นิยม (Constructivism) ก�าหนดเป็นขั้น 

การพัฒนา ผูเ้รยีนบรูณาการเชือ่มโยงความรูเ้ดมิกับ

ข้อมูลใหม่ เกิดเป็นสร้างความรู้ใหม่ผ่านการติดต่อ

ส่ือสารและการปฏิบัติ และ 3) นวัตกรรมแบบ

ประสบการณ์จริง (Innovation in the Real World) 

คอืผลผลิตทีไ่ด้จากการเรียนรู้ โดยรูปแบบการเรียนรู้

ที่พัฒนาข้ึนนี้มีช่ือว่า “C2I Model” แสดงดังภาพ 

ที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการ

เชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง

 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้แบบ  

C2I Model จากผลการประเมินความสอดคล้อง 

ของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน พบว่า  

ร่างรูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I Model มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องเท่ากับ 0.6 ถึง 1.0 แสดงให้เห็นว่า

มีความสอดคล้องทุกประเด็น และได้รับข้อเสนอ

แนะในการปรับปรุง ซ่ึงรูปแบบการเรียนรู้หลังการ

ปรับปรุงแสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 3 ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย C2I Model 

 

จากภาพท่ี 3 ขัน้ตอนของกิจกรรมการ

เ รี ย น รู้ ด้ ว ย  C2 I Model ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย

รายละเอียดได้ดงันี ้ 

1. วิ เค รา ะ ห์ บ ริบ ท  ป ระ ก อ บ ด้ ว ย 

วิ เค ราะ ห์ เนื อ้ ห าราย วิชา  วิ เค ราะ ห์ ผู้ เรีย น 

วิเคราะห์บุคคล ชุมชนหรือบริษัท หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง และวิเคราะห์เวลา 

2. ขัน้ดําเนินกิจกรรม ประกอบด้วย ขัน้

กําหนดเป้าหมาย และขัน้การพฒันา 

2.1) ขัน้กําหนดเป้าหมาย ผู้ สอน

กําหนดโจทย์ให้มีความสอดคล้องกับเนือ้หา

รายวิชาท่ีสอน พร้อมเง่ือนไขโดยให้มีการติดต่อ

ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสูก่าร

ผลิตชิน้งานท่ีสามารถนําไปใช้งานได้จริง ซึ่งใน

ขั น้ ต อ น นี ้ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  (1 )  Connective 

Knowledge ความรู้ เร่ือง เนือ้หาท่ีจะสอนหรือ

เนือ้หาท่ีจะให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ บุคคล ชมุชน หรือ

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง (2) Connective Resources 

แหลง่เรียนรู้จดักิจกรรมให้ศกึษาจากแหล่งเรียนรู้

จริง (3) Connective Collaboration ความร่วมกัน

เรียนรู้และแก้ปัญหาจดักิจกรรมแบง่กลุม่ให้ระดม

ความคิดและนําเสนอในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และ

ระหวา่งบคุคลในชมุชน หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (4) 

Connective Communication การติดต่อส่ือสาร 

Connectivism (C5 Model: Namon,2010) 

ขั้นกําหนดเปาหมาย
กําหนดโจทยพรอมเง่ือนไข ใหมีการติดตอ

ประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไปสู 
การผลิตชิ้นงานท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริง

1.Connective Knowledge ความรู เร่ือง 
เนื้อหาท่ีจะสอนหรือเนื้อหาท่ีจะใหผูเรียนได
เรียนรู บุคคล ชุมชน หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ
2.Connective Resources แหลงเรียนรู จัด
กิจกรรมใหศึกษาจากแหลงเรียนรูจริง  
3.Connective Collaboration ความ
รวมกันเรียนรูและแกปญหาจัดกิจกรรม
แบงกลุมใหระดมความคิดและนําเสนอในกลุม 
ระหวางกลุม และระหวางบุคคลในชุมชน หรือ
บริษัทท่ีเกี่ยวของ
4.Connective Communication การ
ติดตอส่ือสาร จากการจัดกิจกรรมตามขอท่ี 2 
และ 3  
5.Connective Creativities ความคิด
สรางสรรคนําผลท่ีไดจากแตละกลุมมาสรุป
หรือตกผลึก 

Constructivism 
ขั้นการพัฒนา 

ผูเรียนบูรณาเชื่อมโยงความรูเดิมกับขอมูลใหม 
เกิดเปนสรางความรูใหม ผานการลงมือกระทํา  

-Creativities สรางความรู
-Collaborative พัฒนาความคิดรวบยอดของ
ตนเอง ไดมาจากการรวมแบงปน แนวคิดท่ี
หลากหลายในกลุมและระหวางกลุม  
-Communication การติดตอส่ือสารกับ
บุคคล ชมชน หรือบริษัท

โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. พัฒนา  เร่ิมดําเนินการพัฒนาตามหลัก
กระบวนการการพัฒนาท่ีสอดคลองกับรายวิชา
2. นําเสนอ  นําเสนอผลงานเบ้ืองตน โดยใหทุก
คนภายในกลุมและระหวางกลุมไดรวมกันแสดง
ความคิดเห็น  และผูสอนใหคําแนะนํา
3. ปรับปรุง  ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
4. ทดสอบ นําไปใหหนวยงานท่ีไดติดตอ
ประสานไวในขั้นแรกทดสอบ ประเมินผล
5. ข้ันการสรุป ผูสอนและผูเรียนรวมกัน
อภิปรายและสรุปผลการเรียนรูรวมกัน 

ประเมินผล
-นวัตกรรมท่ีสามารถ
นําไปใชงานไดจริง
-ทักษะการสราง
นวัตกรรม 
-ทักษะอาชีพและการ
เรียนรู

C2I Model

วิเคราะหบริบท
-วิเคราะหเนื้อหารายวิชา
-วิเคราะหผูเรียน
-วิเคราะห บุคคล ชุมชน 
หรือบริษัท หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
-วิเคราะหเวลา

 จากภาพที ่3 ข้ันตอนของกิจกรรมการเรยีน

รู้ด้วย C2I Model สามารถอธิบายรายละเอียด 

ได้ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์บรบิท ประกอบด้วย วเิคราะห์

เนื้อหารายวิชา วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์บุคคล 

ชุมชนหรือบริษัท หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง และ

วิเคราะห์เวลา

 2. ขั้นด�าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย  

ขั้นก�าหนดเป้าหมาย และขั้นการพัฒนา

  2.1)   ขั้นก�าหนดเป้าหมาย ผู ้สอน

ก�าหนดโจทย์ให ้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

รายวิชาที่สอน พร้อมเงื่อนไขโดยให้มีการติดต่อ

ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน�าไปสู ่ 

การผลติชิน้งานทีส่ามารถน�าไปใช้งานได้จรงิ ซึง่ใน 

ขั้นตอนนี้  ประกอบด ้วย (1)  Connect ive 

Knowledge ความรู้ เรื่อง เน้ือหาท่ีจะสอนหรือ

เนื้อหาที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ บุคคล ชุมชน หรือ

บริษัทที่เก่ียวข้อง (2) Connective Resources 

แหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมให้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้

จริง (3) Connective Collaboration ความร่วมกัน 

เรียนรู้และแก้ปัญหาจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มให้ระดม

ความคิดและน�าเสนอในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และ

ระหว่างบุคคลในชุมชน หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง  

(4) Connective Communication การติดต่อ

ส่ือสาร จากการจัดกิจกรรมตามข้อ 2 ข้อ 3 และ  

(5) Connective Creativities ความคิดสร้างสรรค์

น�าผลที่ได้จากแต่ละกลุ่มมาสรุปหรือตกผลึก
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  2.2)   ขั้นการพัฒนา ผู้เรียนบูรณาการ

เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ เกิดเป็นสร้าง

ความรู ้ใหม่ ผ ่านการลงมือกระท�า ซึ่งในขั้น 

การพัฒนาประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบคือ 

Creativities สร้างความรู้ Collaborative พัฒนา

ความคิดรวบยอดของตนเอง ได้มาจากการร่วม 

แบ่งปัน แนวคิดที่หลากหลายในกลุ่มและระหว่าง

กลุ่ม และCommunication การติดต่อสื่อสารกับ

บคุคล ชมชน หรอืบรษิทั โดยด�าเนนิการตาม ล�าดับ

ขั้นตอนดังนี้ (1) พัฒนา เริ่มด�าเนินการพัฒนาตาม

หลกักระบวนการการพัฒนาทีส่อดคล้องกับรายวิชา 

(2) น�าเสนอ น�าเสนอผลงานเบื้องต้น โดยให้ทุกคน

ภายในกลุม่และระหว่างกลุม่ได้ร่วมกนัแสดงความ

คิดเห็น และผู ้สอนให้ค�าแนะน�า (3) ปรับปรุง 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (4) ทดสอบ เป็นการ

ทดสอบความใช้งานได้โดยน�านวัตกรรมไปให ้

หน่วยงานที่ได้ติดต่อประสานไว้ในข้ันแรกทดสอบ 

แล้วประเมินผล (5) ขั้นการสรุป ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

 3.  ประเมินผล ประกอบด้วย นวัตกรรม 

ที่สามารถน�าไปใช้งานได้จริง ทักษะการสร้าง

นวัตกรรม และทักษะอาชีพและการเรียนรู้

 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ

การเรยีนรูแ้บบ C2I Model โดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน  

6 คน พบว่า ความเหมาะสมของรปูแบบโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (x= 4.43, S.D = 0.42 ) ดังแสดง 

ในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I Model 

รายละเอียด S.D ความเหมาะสม

1. หลกัการและแนวคิดทีใ่ชเ้ป็นพ้ืนฐานในการออกแบบรูปแบบการ

เรยีนรูด้ว้ยทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบการสรา้งความรูน้ยิมและทฤษฎี

การเช่ือมโยงความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง

2. วัตถุประสงค์ของการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี 

การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยง

ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง

3. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้

นยิมและทฤษฎีการเชือ่มโยงความรูเ้พ่ือการสรา้งนวตักรรมแบบ

ประสบการณ์จริง

4.42

4.47

4.41

0.55

0.50

0.42

มาก

มาก

มาก

ภาพรวมของผลการประเมิน 4.43 0.42 มาก

X
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 3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี

การเรยีนรูแ้บบการสร้างความรูนิ้ยมและทฤษฎีการ

เชื่อมโยงความรู ้ เ พ่ือการสร้างนวัตกรรมแบบ

ประสบการณ์จริง ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้

น�ารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ในรายวิชาการจัดการ

เรียนรูค้อมพิวเตอร์ มผีูเ้รยีนจ�านวน 60 คน และวิชา

หลกัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ มผีูเ้รยีนจ�านวน 65 

คน รวมทั้งหมด 125 คน โดยวิชาการจัดการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์ผลผลิตนวัตกรรมแบบประสบการณ์

จริง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติ

การสอนตามแผนแบบแยกตามกลุ่มมีจ�านวนผล

งานทั้งหมด 18 ผลงาน ส่วนวิชาหลักการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ มีโปรแกรมท่ีได้พัฒนาข้ึนเป็น

จ�านวน 11 ผลงาน โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการเรียนรู้ดังแสดงในตารางที่ 3

 ผลการประเมนิความเหมาะสมของขัน้ตอน

การด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วย C2I Model  

โดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 6 คน พบว่า ความเหมาะสม

ของข้ันตอนการด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44 , S.D = 0.29 ) ดงัแสดง

ในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย C2I Model

รายละเอียด S.D ความเหมาะสม

1. วิเคราะห์บริบท

2. ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้

 2.1 ขัน้ก�าหนดเป้าหมาย

 2.2 ขัน้การพฒันา

3. ประเมินผล

4.38

4.37

4.53

4.50

0.24

0.35

0.30

0.42

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

ภาพรวมของผลการประเมิน 4.44 0.29 มาก

X
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนทั้งหมดหลังการเรียนรู้ด้วย C2I Model

รายการประเมิน
n=125

ระดับความพึงพอใจ
S.D

ขั้นก�าหนดเป้าหมาย 4.10 0.54 มาก

ขั้นการพัฒนา 4.37 0.42 มาก

ผลผลิตนวัตกรรมแบบระสบการณ์จริง 4.38 0.62 มาก

สรุปรายการประเมิน 4.27 0.41 มาก

 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของ 

ผู้เรียนหลังการเรียนรู้ตามข้ันตอนการเรียนรู้ด้วย 

รูปแบบ C2I Model ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า 

ขั้นก�าหนดเป้าหมายมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน

เกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ข้ันการพัฒนา 

มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.27 ผลผลิตนวัตกรรมแบบประสบการณ์

จรงิมรีะดบัความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลีย่

เท่ากับ 4.38 และสรุปรายการประเมินโดยรวม 

มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.27 เมือ่พิจารณาความพึงพอใจของผูเ้รยีน

โดยจ�าแนกตามรายวิชา โดยใช้สถิติการทดสอบ 

t-Test นัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห ์

ดังแสดงในตารางท่ี 4 ชี้ให้เห็นว่า ความพึงพอใจ

ของผู้เรียนทั้งสองวิชาไม่แตกต่างกัน

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้  

ด้วย C2I Modelจ�าแนกตามรายวิชา

รายการประเมิน

วิชา

t Sig

การจัดการเรียน

รู้คอมพิวเตอร ์

(n=60)

หลักการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ 

(n=65)

S.D S.D

ขัน้ก�าหนดเป้าหมาย 4.05 0.52 4.13 0.55 0.751 .454

ขัน้การพฒันา 4.45 0.46 4.28 0.36 2.334 .021

ผลผลิตนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง 4.42 0.73 4.33 0.49 0.815 .417

สรุปรายการประเมิน 4.31 0.43 4.24 0.39 0.861 .064

XX

X
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วย

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและ

ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรม

แบบประสบการณ์จรงินี ้รปูแบบการเรยีนรูท้ีพั่ฒนา

ขึ้นมีชื่อเรียกว่า “C2I Model” มีองค์ประกอบคือ  

1) การเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) ก�าหนด

เป็นขั้นเป้าหมายในการเรียนรู้โดยก�าหนดโจทย์

พร้อมเงือ่นไขให้มกีารตดิต่อประสานกับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน�าไป สู่การผลิตชิ้นงานที่น�าไปใช้

งานจรงิ 2) การสร้างความรูนิ้ยม (Constructivism) 

ก�าหนดเป็นขั้นการพัฒนา ผู ้ เรียนบูรณาการ 

เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ เกิดเป็นสร้าง

ความรู้ใหม่ผ่านการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติ 

และ 3) นวัตกรรมแบบประสบการณ์จรงิ (Innovation 

in the Real World) คือผลผลิตที่ได้จากการเรียนรู้ 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ

เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเหมาะสมโดย

รวมอยู่ในระดับมาก และจากการน�ารูปแบบการ

เรยีนรูไ้ปทดลองจรงิกับกลุม่ตัวอย่างนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาการจดัการเรยีนรูค้อมพิวเตอร์ วิชาหลกัการเขยีน

โปรแกรมเชิงวัตถุ รวมจ�านวน 125 คน พบว่า 

วิชาการจัดการเรยีนรูค้อมพิวเตอร์ผู้เรียนมีผลผลิต

นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริงด ้วยการน�า

แผนการจัดการเรียนรู้ไปปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน 

ทุกคนได้รับประสบการณ์สอนท่ีโรงเรียนคนละ  

1 คาบเรียน และมีแผนการจัดการเรียนรู ้แบบ 

รายคาบทุกคน โดยเมื่อรวมเแผนการจัดการเรียนรู้

โดยแยกตามเนื้อหาเรื่องและโรงเรียนที่สอนมี

จ�านวนผลงานทั้งหมด 18 ผลงาน ผู้เรียนมีระดับ

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก (X= 4.31, 

S.D = 0.43) ส่วนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ ผลผลิตนวัตกรรมคือโปรแกรมรวมจ�านวน

ทั้งหมด 11 โปรแกรม ผู้เรียนมีระดับความพงึพอใจ

โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก (X = 4.24, S.D = 0.39)  

ผู ้ เ รียนได ้ รับการส ่งเสริมทักษะในการสร ้าง

นวัตกรรม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558) ผู ้เรียน

สามารถผลิตนวัตกรรมได้และเป็นนวัตกรรมแบบ

ประสบการณ์จรงิ ส่งผลให้ผูเ้รยีนสามารถประยกุต์

ส่ิงที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวิตจริง

ได้ (อมรา อิทธิพงษ์, 2556) อีกทั้งยังได้องค์ความรู้

ใหม่จากการเชื่อมโยงความรู้ทั้งจากการเชื่อมโยง

ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จากประสบการณ์จริง 

และจากการส่ือสารกับบุคคล ตามที่  ณมน  

จีรังสุวรรณ (2558) กล่าวว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้น

มไิด้เกิดจากตวับคุคลภายในตวัเองเท่าน้ัน อาจเกิด

ขึ้นภายในตัวบุคคลหรือภายนอกตัวบุคคลก็ได้ 

 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างรายวิชาพบว่า ไม่แตกต่างกัน จากผลจาก

วิจัยแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I 

Model เป็นรูปแบบท่ีสามารถน�าไปด�าเนนิกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมแบบ

ประสบการณ์จริงได้ถึงแม้กลุ ่มหมวดวิชาจะ 

แตกต่างกัน ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะการผลิต

นวัตกรรม ทักษะการอาชีพและการเรียนรู้ รูปแบบ

การเรียนรู ้แบบ C2I Model ยังส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่มุ ่งเน้น 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (สวิุทย์ เมษนิทรย์ี, 

2559) อีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้

แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยง

ความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์

จรงิหรอื C2I Model เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่หมาะ

ส�าหรับเนื้อหาวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้สอนควร

ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้อย่างลึก

ซึง้ วิเคราะห์เน้ือหาเป้าหมายของรายวิชา วิเคราะห์

ผู้เรยีน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรอืหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถน�ารูปแบบการเรียนรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษาพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ 

เรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้รูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I  

Model สามารถน�าไปใช้ได้กับรายวิชาท้ังทฤษฎี

และปฏิบัติ 

 2. ศึกษาเพ่ิมเติมด้านการพัฒนาทักษะ

ความคดิสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของการน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การเพ่ิมมลูค่า การพัฒนาผลติภัณฑ์ การพัฒนาขดีความสามารถ ทีม่ต่ีอการตลาดอย่างย่ังยืนของ

สินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบชวา โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก

ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา ผู้แทนกลุ่มโอทอปผักตบชวา และสมาชิกกลุ่ม

หนึ่งต�าบลหนึงผลิตภัณท์สินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวาใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม อุดรธานี  

ชัยนาท นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 รายวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า การน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิมมลูค่า การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถมีอิทธิพลต่อการตลาดอย่างย่ังยืนของสินค้าพรีเมียมโอทอปจาก 

ผักตบชวา โดยการเพ่ิมมูลค่า มีอิทธิพลโดยรวมต่อการตลาดอย่างย่ังยืนของสินค้าพรีเมียม โอทอป 

จากผักตบชวามากท่ีสุด รองลงมา คือ การน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: การตลาดอย่างยั่งยืน สินค้าพรีเมียมโอทอป ผักตบชวา

ABSTRACT

 This research aims to study the effect of philosophy of sufficiency economy, value added, 

product development, competitive development on sustainable marketing of Premium OTOP 

hyacinth product. By using quantitative research. Data were collected by questionnaire from 

400entrepreneurs who produce premium OTOP products from hyacinth, representative and 
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members of OTOP hyacinth in Nakhon Pathom, Udon Thani, Chai Nat, Nakhon Sawan, and 

Bangkok. Structural equation modeling was used to analyze this data. the findings reveal that that 

philosophy of sufficiency economy, value added, product development, competitive development 

had effect on sustainable marketing of Premium OTOP hyacinth product. By value added had the 

overall effect on sustainable marketing of Premium OTOP hyacinth product.as the highest, and 

then, philosophy of sufficiency economy competitive development, and product development 

respectively.

Keywords: sustainable marketing, Premium OTOP product, entrepreneurs, hyacinth

บทน�า

 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายส่งเสริม

ผลติภณัฑ์หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์จากผกัตบชวา 

เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู ่ริมน�้า 

สายต่างๆ ช่วยกันเก็บผักตบชวาน�ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์กลายเป็นต้นทนุชมุชน เพ่ิมรายได้ในครวั

เรือน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น

ชาวบ้านน้ันมีความรู ้ความช�านาญในด้านการ

จักสานแต ่ ยังขาดเทคนิคขาดทักษะในการ 

เพ่ิมมูลค่า หรือดีไซน์รูปแบบให้ดูสวยงามย่ิงขึ้น 

และเป็นการสร้างแรงจงูใจ ในการก�าจดัผกัตบชวา 

ทางอ้อมอย่างได้ผล ประยุกต์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้น

การพ่ึงพาตนเอง เกิดการออม มีการรวมกลุ ่ม 

ท�ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างเข้มแข็ง มีการ

ถ่ายทอดความรู้ให้การศึกษาแก่สมาชิกในชุมชน

เกิดทัศนคติและพฤติกรรมต่อระบบการผลิต 

ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา ทรัพยากรและแนวทาง

การด�าเนินชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างลงตัวผ่าน

กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการสามห่วงสอง

เงื่อนไข คือชุมชนมีความพอประมาณ มีเหตุผลมี

ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดท้ังมีความรู้คู ่คุณธรรม 

ซึง่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง

และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

 กระทรวงมหาดไทยได้เหน็ความส�าคญัของ

การน�าผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

ด้วยการเพ่ิมมูลค่า (value added) การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การจัดหาช ่องทางการจ�าหน ่าย  

โดยค�านึงถึงต้นทุนของลูกค้าท่ีต้องเสียไป โดยมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและได้มีโอกาส

ด�าเนินการร ่วมกับผู ้เชี่ยวชาญในหลายด้าน  

ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญท�าวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ริเริ่ม

สร้างสรรค์ 2) ผูเ้ชีย่วชาญด้านการทอพัฒนาให้เกดิ

นวัตกรรมใหม่ด้านการทอ  3) ทีมงานด้านแฟชั่น

ของนิตยสารช้ันน�า ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากผักตบชวาให้กลายเป็นสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ (1) สร้างงานและ 

เพ่ิมรายได้ให้แก่ชมุชน(2) เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชน (3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

(4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 

(5) ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของชุมชน

เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งโดย



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.2 July - December 2018
70

รัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้ เทคโนโลยี 

ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน

สามารถส่งออกไปสู ่ตลาดท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นส�าหรับสุภาพบุรุษ

และสุภาพสตรีในปัจจุบัน

 ทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด�ารัสมาปรับประยุกต์ใช้ ศึกษาเบื้องต้น 

ในข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันสภาพปัญหาและ

ความต้องการข้อมูลเทคโนโลยีและได้รับการต่อย

อดเทคโนโลยี เพ่ือสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยใน

การพัฒนาการเพ่ิมผลติภาพ การรวมกลุม่ทางธุรกิจ

เป็นเครือข่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐใน

ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

สามารถยกระดับและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเป็นสินค้า

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่การเป็นสินค้า “โอทอป

พรีเมี่ยม” สามารถสร้างความตระหนักและง่าย 

ต่อการจดจ�าตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นท่ีจะช่วย

สนับสนุนจุดขายท่ีโดดเด่นของสินค้าให้มีความ

แตกต่างอันจะน�าไปสู่ความทรงคุณค่าในตัวสินค้า 

และความสามารถทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ ์

โอทอปไทยในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 

การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีจะให้สามารถเข้าถึงและ

กระตุ้นการตัดสินใจของตลาด (กระทรวงพาณิชย์, 

2558)

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาส�าคัญของหน่ึงต�าบล

หนึง่ผลติภัณฑ์ในทกุกลุม่สนิค้า คือ ขาดการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานการผลิต 

ท� าให ้ผลิต ภัณฑ ์หนึ่ งต� าบลหนึ่ งผลิต ภัณฑ ์ 

ไม่สามารถด�าเนนิธุรกิจได้อย่างย่ังยืน  ขาดเอกลักษณ์

และจุดเด่นของท้องถ่ิน สะท้อนถึงอุปสรรคของ 

การน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง การเพ่ิมมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

การตลาดอย ่าง ย่ัง ยืนของสินค ้าหน่ึงต�าบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ์ในระดับสินค้าพรีเมี่ยมโอทอป 

จากผักตบชวา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

อิทธิพลของการน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิมมูลค่า การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถ ที่มีต่อ

ความย่ังยืนของสินค้าหนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์

ในระดับสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

 1. การตลาดอย่างย่ังยืน (sustainable 

marketing, SMARKET)

  การสร้างการตลาดอย่างย่ังยืน เป็น

เรือ่งทีส่�าคญั ซึง่ในหลายทศวรรษทีผ่่านมาคนทัว่ไป

ให้การสนับสนุนเพ่ือความย่ังยืนมาเป็นเวลานาน 

จุดมุ ่งหมายของการตลาดที่ย่ังยืนเพ่ือท่ีจะเพ่ิม

มูลค่าให้กับผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าอย่างย่ังยนื (Martin & Schouten, 2012) 

การตลาดอย่างย่ังยืน มตีวัแปรเชงิประจกัษ์ ส�าคญั 

3 ตัว คือ 

  1.1 ความเท่าเทียมทางสังคมเป็น 

องค์ประกอบหน่ึงของการตลาดอย่างย่ังยืน เป็น 

การประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดเพ่ือให้บรรล ุ

เป ้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงส�าหรับสังคมหรือ

สาธารณะท่ีดี โดยมีความเสมอภาคเท่าเทียม  
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ความเห็นอกเห็นใจ และความถูกต้องชอบธรรม 

แก่สมาชิกของสังคมอย่างเท่าเทียมกัน สังคม 

ที่ประสบความส�าเร็จจะให้สวัสดิการเก่ียวกับ

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแก่สมาชิก (Martin  

& Schouten, 2012) 

  1.2 ก�าไรทางเศรษฐกิจ เป็นองค์

ประกอบหนึ่งของการตลาดอย่างยั่งยืน (Martin & 

Schouten, 2012; Belz& Peattie, 2012) โดยเป็น

ผลก�าไรทางด้านการเงิน อันเนื่องมาจากการท�า

ธุรกิจหรือประกอบกิจการ และการบริหารจัดการ

ทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ท�าให้เกิด

ผลก�าไร (profit) หรือผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ 

เป็นการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่

ที่ดีของประชากร (Martin & Schouten, 2012)

  1.3  การปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็น 

องค ์ประกอบหนึ่งของการตลาดอย ่างย่ังยืน 

(Ottman, 2011; Martin & Schouten, 2012)  

ความย่ังยืนทา สิ่งแวดล้อมมีส ่วนส�าคัญต่อ 

ความส�าเร็จทางธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญกับวงจร 

การผลิต ทั้งในระหว่างการผลิต การบริโภค หรือ 

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัสดุ การใช้

พลังงานในระหว่างการผลิต การปล่อยของเสีย 

บรรจภัุณฑ์ และการจดัจ�าหน่าย โดยมจีดุมุง่หมาย

เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน 

(Ottman, 2011) การพัฒนาการตลาดเพ่ือสิง่แวดล้อม 

มุ่งให้ผู้บริโภคสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว โดย

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช ้

เทคโนโลยี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 

ภาครัฐ 

 2. การเพิ่มมูลค ่า (value added, 

VALUEADD)

  การเพ่ิมมลูค่า เป็นการอธิบายถึงมลูค่า

หรือราคาของผลผลติทีเ่พ่ิมข้ึนในแต่ละข้ันตอนของ

การผลิต หรือเป็นผลลัพธ์ท่ีได้รับเกินจากสิ่งที่คาด

หวังไว้ในตอนต้น การเพ่ิมมูลค่า มีตัวแปรเชิง

ประจักษ์ 3 ตัว ดังนี้

  2.1  การออกแบบผลติภณัฑ์ เป็นการ

ออกแบบลกัษณะต่าง ๆ  ของ ผลติภัณฑ์หรือบรกิาร

ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสามารถตอบสนอง

ความพึงพอใจของลูกค้า (Ernst & Woods, 2011) 

เป็นมูลค่าเพ่ิมที่ท�าให้ลูกค้ามีความรู้สึกมากกว่า

ความพอใจ

  2.2 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การ

สร้างความแตกต่างด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้

ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและ

บริการ (Aaker, 2001; Ernst & Woods, 2011)  

รวมถึงการน�าผลิตภัณฑ์และบริการน้ันเข้าถึง 

ผู ้บริโภคกลุ ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ผู ้บริโภคได้รับ 

ความสะดวก เป็นการปรับปรุงกระบวนการให้

บรกิาร และกระบวนการส่งมอบคณุค่าให้กับลกูค้า

  2.3  การเป็นผู้น�าแฟชั่น แฟชั่นจะ 

เกิดขึ้นมานั้นย่อมมีผู้น�าแฟชั่น เช่น ดารา นักร้อง 

หรือแม้กระท่ังวัยรุ่น เป็นต้น แฟชั่นที่เกิดข้ึนนั้น 

ส่วนใหญ่ผู้น�าแฟชั่นได้มาจากสภาพแวดล้อมและ

สังคมความเป็นอยู่ผสมผสานกับความแปลกใหม่ 

ตัวอย่างท่ีมีแฟชั่นใหม่ ๆ ให้เห็นประจ�าคือ วัยรุ่น 

ที่ชอบมาชอบปิ้งแถวสยามสแคว์ ซึ่งพวกเขาจะดู

น�าสมัยตลอดเวลา แต่จะเป็นความน�าสมัยช่วง 

สั้น ๆ แล้วจะมีการเปลี่ยนแฟชั่นไปเรื่อยๆ แฟชั่น
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สมยันีม้วิีวัฒนาการใหม่ๆ ออกใหม่เรือ่ย ๆ  ถือได้ว่า 

แฟชั่นเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่ง ท่ีนักลงทุนมองถึง 

แต่ก็มีความเสี่ยงมากเน่ืองจาก การเปลี่ยนแปลง

ของแฟชัน่ อยู่ตลอดเวลา ผูน้�าแฟชัน่ต่าง ๆ  จะลอก

เลียนแบบและน�ากลับมาปรับปรุงประยุกต์ใหม่

เรื่อย ๆ 

 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขัน(competit iveness development, 

CPTTDEV)

  ความสามารถในการแข่งขัน เกิดขึ้น

จากการเพ่ิมผลติภาพ (productivity) ท�าให้ประเทศ

มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ประชากร 

มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกิดการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน มีตัวแปรเชิงประจักษ์ 4 ตัว

  3.1 การเพิ่มผลิตภาพ ท�าให้มีความ

สามารถในการแข่งขันทีส่งูขึน้ ประชากรมมีาตรฐาน

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และเกิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจแบบย่ังยืน การเพ่ิมผลติภาพน�าไปสูค่วาม

มั่งคั่งทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริง (Kitson, Martin, & 

Tyler, 2004) โดยสามารถตอบสนองความต้องการ

ด้านอปุโภคบรโิภค สนิค้าหรอืบรกิารด้วยราคาและ

คุณภาพท่ีดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตหรือ 

ผู้ให้บริการรายอื่น 

  3.2  การรวมกลุม่ทางธุรกิจ ท�าให้เกิด

ความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น  

โดยภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันเพ่ือสร้าง 

การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเพ่ือเชื่อมโยง

เครือข่ายระหว่างกัน เป็นการรวมกลุ่มในเขตพ้ืนที่

ใดพ้ืนที่หนึ่ง ท�าให้กลุ่มธุรกิจได้รับประโยชน์จาก

การรวมกลุ่ม มีอ�านาจในการต่อรองด้านต่างๆ  

เพิ่มขึ้น เช่น การซื้อวัตถุดิบ การโฆษณา การวิจัย

และพัฒนา (Hotz-Hart, 2000) 

  3.3 นวัตกรรม เป็นกระบวนการใหม่

ในการท�างาน ซึง่องค์กรจ�าเป็นทีจ่ะต้องมนีวัตกรรม

เพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และ

สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในธุรกิจ โดยมีความ

สามารถในการคิดค้นนวัตกรรมหรือแนวความคิด

ใหม่ เช่น เทคโนโลยี (Hotz-Hart, 2000; Kotler, 

2003) การผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท�าให้

บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถลด

ค่าใช้จ่ายผ่านนวัตกรรมในกระบวนการผลิตบรรจุ

ภัณฑ์หรือการกระจายสินค้า วิธีน้ีจะท�าให้สินค้ามี

ราคาถูกลง และเพ่ิมอัตราก�าไร (Mart in & 

Schouten, 2012)

  3.4  การส นับสนุนจากภาครั ฐ

นโยบายของรัฐบาลจะมีผลกระทบต่อปัจจัย 

การผลิต การโฆษณา ภาษี และการผูกขาด 

การด�าเนินธุรกิจ (Kitson, Martin, & Tyler, 2004) 

ทั้งน้ี รัฐบาลมีหน้าที่สร้างปัจจัยที่เอื้อต่อความ

สามารถในการแข่งขันของผู ้ประกอบการ เช่น 

โครงสร้างการขนส่ง ถนนหนทาง การบินการ 

เดินเรือที่ดี โครงสร้างการส่ือสาร โทรคมนาคม  

การศกึษา การส่งเสรมิการวิจยัพัฒนา และกฎระเบยีบ

ในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ 

 4.  การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ (product 

development, PRODTDEV)

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปท่ีใช ้

กลยุทธ์ในการพัฒนาแบรนด์แล้ว ยังโดดเด่นด้วย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีตัวแปรเชิงประจักษ์  

4 ตัว
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  4.1  ความสามารถส่งออกได้ เป็น

สินค้าท่ีสามารถเข้าถึงรสนิยมของผู ้บริโภคท่ัว

ประเทศและท่ัวโลก สามารถวางจ�าหน่ายได้ไม่

เฉพาะในท้องถิ่นเทา่นัน้ แต่รวมถงึสร้างชื่อเสียงไป

ทั่วโลก สามารถจ�าหน่ายในตลาดท้ังภายในและ

ต่างประเทศ (ส�านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่และ

วิสาหกิจชมุชน, 2558)  

  4.2  ความคิดริ เริ่ มสร ้ างสรรค ์

นโยบายหนึ่งต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ มุ ่งสร ้าง 

ความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะ

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิต

หรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ส่งเสริม

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน (ส�านักส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน, 2558)  

มีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

และสามารถผลิตสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดได้อย่าง

สม�า่เสมอ โดยการค้นหา ความคดิต่าง ๆ  ทีเ่ป็นไปได้ 

และมองเห็นช่องทางทีจ่ะขายผลติภัณฑ์น้้ัน (Kotler 

& Keller, 2009)

  4.3  ความมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

กระบวนการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต�าบล หนึ่ง

ผลติภัณฑ์ไทย ก�าหนดเกณฑ์ความมมีาตรฐานและ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (quality) ซึ่งสินค้าโอทอป

ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (ส�านัก 

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน, 

2558) อกีท้ังเพ่ือปรบัปรงุผลติภัณฑ์ สามารถใช้เป็น

ข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพสินค้า (Kotler & 

Keller, 2009) ทั้งนี้ การผลิตสินค้าไม่ใช่เพียงเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของชมุชนเท่าน้ัน ต้องเป็น

สินค้าที่มีคุณภาพหรือใช้ฝีมือระดับสูง มีมาตรฐาน

ระดับสูงทั้งในระดับประเทศและระดับสากลด้วย 

 4.4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น

เป้าหมายสูงสุดของ แรงขับเคลื่อนในการพัฒนา

ภูมภิาค จงึจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนาทรพัยากร

มนษุย์ให้มคีวามกล้า ท้าทาย และมวิีสยัทัศน์กว้าง

ไกล จึงจะสามารถเป็นผู้น�ากระบวนการพัฒนาใน

แต่ละชุมชนได้ ซึ่งหลักการพ้ืนฐานของโอทอป 

คือ การสร ้างบุคลากรท่ีมีความคิดกว้างไกล  

มีความรู ้ทักษะ ความสามารถในการผลิตและ

บริการ และมีจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ 

(ส�านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจ

ชุมชน, 2558)

 5.  การน้อมน�าประยุกต์ใช้หลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง(philosophy of sufficiency 

economy, SUFECO)  

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

แนวทางการด�าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด�ารัสช้ีแนะ 

แก่พสกนิกรชาวไทย โดยมแีนวคดิตัง้อยู่บนพ้ืนฐาน

ของทางสายกลาง ความไม่ประมาท และค�านึงถึง

ความพอประมาณ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเหตุผล

ในการกระท�าและมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  

มกีารเตรยีมตวัให้พร้อมทีจ่ะรบัผลกระทบจากความ

เปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต โดยอาศยั

ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.), 2551) ตัวแปร 

เชิงประจักษ์ที่ส�าคัญ ของปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ม ี4 ตวั ได้แก่

  5.1  การพึ่งตนเอง หลักการแต่เดิม 

นักพัฒนามักมุ่งท่ีการเพ่ิมรายได้ และไม่มีการมุ่ง 

ที่การลดรายจ่าย ในเวลาเช่นน้ีจะต้องปรับทิศทาง
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การตลาด
อย่างยั่งยืน 
(SMARKET)

การเพิ่มมูลค่า
(VALUEADD)

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
(CPTTDEV)

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

(PRODTDEV)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

(PRODTDEV)

Aaker, 2001; Porter, 2003

เศรษฐกิจพอเพียง 

(SUFECO)

พงศ์ศรันย์

พลศรีเลิศ, 2556

ส�านักส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นและวิสาหกิจ

ชุมชน, 2551;

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้น�ากลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา ผู้น�า

กลุ่มโอทอปสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา  

ผู้ผลติสนิค้าพรเีมีย่มโอทอปจากผกัตบชวา สมาชกิ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผัก

ตบชวา สมาชิกกลุ่มโอทอปสินค้าพรีเมี่ยมโอทอป

จากผักตบชวา ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องใน 5 จังหวัด 

ได้แก่ นครปฐม อุดรธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และ

กรงุเทพมหานคร การศึกษาครัง้นีม้ตัีวแปรประจกัษ์

ท้ังสิน้ 16 ตวัแปร จงึต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 

320 ตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บเพิ่มอีกจังหวัดละ 16 ราย 

เพ่ือป้องกันความคาดเคลื่อน รวมเป็นขนาด

ตัวอย่าง 400 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

5 ท่าน พบว่ามค่ีา IOC ไม่น้อยกว่า 0.60 ทุกรายการ

ข้อค�าถาม ส่วนความเชือ่ถือได้ของมาตรวัด ทดสอบ

กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ราย 

พบว่า สัมประสิทธ์ิความเชื่อถือได้ (Cronbach’s 

alpha) ของมาตรวัดตัวแปรประจกัษ์ทีใ่ช้ในการวิจยั 

มีค่ามากกว่า 0.70 กล่าวได้ว่ามาตรวัดมีความ 

น่าเช่ือถือสูงการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจก

แบบสอบถาม ในช่วงเดือน มกราคม 2561 – 

กุมภาพันธ์ 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคแบบ

จ�าลองสมการโครงสร้าง (structural equation 

modeling: SEM)

ผลการวิจัย

 การวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง 

พบว่า องค์ประกอบเกือบทั้งหมดมีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.72-0.98 

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ (Hair, el at, 2006) 

 ท้ังน้ีผลการทดสอบความสอดคล้องของ

แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง พบว่า แบบจ�าลอง

สมการโครงสร้างการตลาดอย่างย่ังยืนของสินค้า

พรีเมียมโอทอปจากผักตบชวามีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (goodness of fit) 

โดย c2 = 103.026, df = 68, c2/df = 1.515, GFI 

= 0.973, IFI = 0.995, TLI = 0.989, CFI = 0.995, 

RMSEA = 0.036 (Hair, el at, 2006) แสดงให้เห็น

ว่าแบบจ�าลองสมการโครงสร้างจากกรอบแนวคิด

งานวิจัยนี้มีความเหมาะสม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ตารางท่ี 1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตลาดอย่างย่ังยืน

ของสินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบชวา

ตัวแปรอิสระ Beta S.E. t-value

VALUEADD .890 .102 9.438

CPTTDEV .086 .099 0.978

R2 = .937

 จากตารางที ่1 พบว่า การตลาดอย่างย่ังยืน

ของสนิค้าพรเีมยีมโอทอปจากผกัตบชวา ขึน้อยู่กับ 

การเพิ่มมูลค่า แต่ไม่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขัน กล่าวคอื หากผู้ประกอบการ

สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ก้จะท�าให ้

ผู้ประกอบการได้ก�าไรมากขึ้น ซึ่งหมายถึงท�าให้มี

ความยั่งยืนด้วย
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่า

ตัวแปรอิสระ Beta S.E. t-value

CPTTDEV .880 .214 7.563

PRODTDEV .798 .211 4.039

SUFECO .142 .059 2.616

R2 = .838

 จากตารางท่ี 2 พบว่า การเพ่ิมมลูค่า ขึน้อยู่

กับ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนั การ

พัฒนาผลติภณัฑ์ และการน้อมน�าประยุกต์ใช้หลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลดังกล่าวสะท้อน

ว่าการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์จะต้องพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ การรวมกลุ่ม

ทางธุรกิจ การมีนวัตกรรม รวมถึงต้องมีการ 

การพัฒนาผลติภณัฑ์ ด้านคุณภาพ มาตรฐาน และ 

ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น

ตารางท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขัน

ตัวแปร

อิสระ

Beta S.E. t-value

PRODTDEV .981 .052 19.201

R2 = .963

 จากสมการ 3 พบว่า การพัฒนาขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ อธิบายได้ว่า เมื่อผู ้ประกอบการมี 

ความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาบุคลากร สินค้า 

มคุีณภาพ ส่ิงเหล่านีจ้ะท�าให้เพ่ิมการผลติ รวมกลุม่

ทางธุรกิจ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

อีกด้วย 

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตัวแปรอิสระ Beta S.E. t-value

SUFECO .920 .058 16.006

R2 = .846

 จากสมการ 4 พบว่า การพัฒนาผลติภัณฑ์ 

ข้ึนอยู ่กับการน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ เมื่อผู้ประกอบการ

สามารถพ่ึงตนเองได้ ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม และ 

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน จะท�าให้สามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์  

รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้

ตารางท่ี 5 ผลรวมอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม

ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตลาดอย่างย่ังยืน

ของสินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบชวา

ตัวแปร
อิทธิพล

ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม

VALUEADD .890 - .890

CPTTDEV - .790 .790

PRODTDEV - .735 .735

SUFECO - .803 .803
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 จากตารางที่ 5 พบว่า การเพ่ิมมูลค่ามี

อทิธิพลโดยรวมต่อการตลาดอย่างยัง่ยืนของสนิค้า

พรีเมียมโอทอปจากผักตบชวามากที่สุด รองลงมา 

คือ การน้อมน�าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนั 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามล�าดับ 

อภิปรายผล

 การเพ่ิมมูลค่า มีอิทธิพลต่อการตลาด 

อย่างย่ังยืนของสินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบ 

เนื่องจาก ผู้ประกอบการมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ 

ที่เหนือกว่า โดยการออกแบบลักษณะต่างๆ ของ

ผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค ้า รวมถึง 

การสร ้างความแตกต่างด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย (Aaker, 2001)สิ่งเหล่านี้ท�าให้ลูกค้า 

เกิดความพึงพอใจในการใช้สนิค้า และได้รบัคุณค่า

ทางจติใจจากสนิค้า โดยประโยชน์ท่ีลกูค้าได้รบัจาก

การเพ่ิมมูลค่าคือ ประโยชน์จากการใช้สอยของ

สินค้า(functional benefit) และประโยชน์ทาง 

ด้านอารมณ์และความรู้สึก (emotional benefit) 

ขณะท่ีการน ้อมน�าประยุกต ์ใช ้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยการพ่ึงตนเองให้มากที่สุด 

และมีการเพ่ิมความรู้และศึกษาเพ่ิมเติม ซึ่งส่งผล

ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 

(Hanushek & Kimko, 2000) 

 การพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขัน

ท�าให้ผู้ประกอบการ และประเทศมีความสามารถ

ในการแข่งขันท่ีสูงขึ้น มีมาตรฐานความเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้น และเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แบบยั่งยืน นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ ให้มีมาตรฐานและมี

คุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 

ยังท�าให้สินค้านั้นสามารถผลิตสินค้าใหม่ออกสู่

ตลาดได้อย่างสม�่าเสมอ 

ข้อเสนอแนะ

 ผลการวิจยัพบว่า การเพ่ิมมลูค่า การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข ่งขัน และการน ้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง มีผลต่อการตลาดอย่างย่ังยืน ดังน้ัน  

ในด้านการเพ่ิมมูลค่า ผู ้ประกอบการการต้อง 

ผลิตสินค้าที่มีรูปแบบเป็นของตนเอง มีความ 

เฉพาะตัวของสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ยาก เช่น

เดียวกับการน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยผู้ประกอบการต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติจาก

ชุมชนของผู้ประกอบ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต 

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องมี

การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความช�านาญ เช่น

เดยีวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ซึง่ผูป้ระกอบการต้องรวมกลุม่ทางธุรกิจ เพือ่เชือ่มโยง

เครอืข่ายระหว่างกัน และต้องศกึษาหาความรูเ้พ่ิมเตมิ

ในด้านต่างๆ เช่น แฟชั่น นวัตกรรม โดยให้กระทบ

กับสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ สดุท้ายภาครฐัควรมนีโยบาย

ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ เช่น 

โครงสร้างการคมนาคม ขนส่ง การส่งเสรมิการวิจยั

พัฒนา และกฎระเบียบในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ 

วัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โดยการสังเคราะห์ปัจจัยจากการ

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง โดยม ีปัจจยัแฝงท่ีน�ามาวิเคราะห์คอื ต้นทนุ ประสทิธิภาพ ความยืดหยุ่น และ

ความร่วมมือ โดยเก็บตัวอย่างแบบสุ่ม จ�านวน 265 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ ค�าถามจ�านวน 20 ข้อ มีความตรงตามเนื้อหาโดยมีค่า IOC = 1.00 จ�านวน 20 ข้อ  

จึงสามารถใช้ข้อความท้ังหมดทุกข้อความในแบบสอบถาม วัดความเชื่อมั่นหรือความสอดคล้องภายใน 

ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลรวมอยู่ที่ 0.897  

ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า  

Chi-Square = 134.052 df = 131 p = 0.410 RMSEA = 0.011 GFI =0.935 AGFI = 0.895 แสดงให้เห็น

ว่าสมรรถนะโซ่อุปทาน (SCP) มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ

ย่อยของโมเดล พบว่า ตวัแปรมนี�า้หนกัความส�าคญัในการบ่งชี ้ทัง้หมด 4 ตวัแปร ซึง่เรยีงล�าดับความส�าคญั

จากมากไปน้อย คือ ความยืดหยุ่น (SCP3) การร่วมมือ (SCP4) ต้นทุน (SCP1) และ ประสิทธิภาพ (SCP2) 

ตามล�าดับ โดย สามารถอธิบายได้ว่าการด�าเนินงานของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์

ในประเทศไทย มีการให้ด�าเนินงานที่เน้นความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานซึ่งเป็นลักษณะที่องค์กรสามารถ 

ด�าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว และเน้นการร่วมมือของโซ่อุปทาน 

ให้มีการด�าเนินงานที่ต้องค�านึงถึงประสิทธิภาพ และต้นทุนของการจัดการโซ่อุปทานควบคู่ไปด้วย

ค�าส�าคัญ: การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน, สมรรถนะของโซ่อปุทาน และอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ ใน

ประเทศไทย
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ABSTRACT

 The purpose of this research was to examine the goodness of fit model factor analysis 

model of supply chain performance of automotive industries in Thailand and empirical data.  

Data were collected from 265 company of 1st tier in automotive industries in Thailand rating scale 

questionnaire with 20 question items. The questionnaire tested by 5 experts had item objective 

congruence (IOC) 1.00, item discrimination reliability of 0.897. The data were analyzed  

with confirmatory factor analysis. The results were that the adversity quotient 4 main factors: 1. 

Cost 2. Efficiency 3. Collaborative 4. Flexibility and each of these factors consisted of five indicators 

which were consistent with the empirical data: Chi-Square = 134.052, df = 131, p = 0.411,  

RMSEA = 0.011, GFI =0.935, AGFI = 0.895. 

Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Supply Chain Performance and Thailand’s Automotive 

Parts Industry

บทน�า 

  การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Management หรือ SCM) ปัจจุบันนับว่าเป็น 

กลยุทธ์หรือการจัดการที่ส�าคัญของการจัดการ

ระดับต่าง ๆ ในองค์กรโดยรวมถึงการจัดการ  

โลจิสติกส์และการผลิตท้ังในระดับประเทศหรือ

ระดับโลก ซึ่งการจัดการโซ่อุปทาน นั้นต้องการ 

การบูรณาการหรือการผสมผสานกันตั้งแต่ ระดับ

บริษัท (Corporate Level) ระดับธุรกิจ (Business 

Level) และระดับปฏิบัติการ (Functional Level) 

เพ่ือเพ่ิมการแข่งขนัในระดบัโลก   ซึง่ต้องมกีระบวนการ

เพ่ิมการจัดหาจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ 

สนิค้าระหว่างผลติหรอืสนิค้าส�าเรจ็รปูทัง้น้ีต้องรวม

ถึงการจัดการสินค้าคงคลังโดยต้องค�านึงถึงการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ 

(Gunasekaran et al., 2001) ซึ่งส่วนส�าคัญของ

การจดัการ โซ่อปุทานนัน้ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานส�าคญั

คือการเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์ การจัดการสินค้า 

บริการโดยรวมถึงวตัถุดบิ อะไหล่ หรือส่วนประกอบ

ต่าง ๆ  จากทัว่โลก การลดระยะเวลาน�า (Lead time) 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) การสนองตอบอย่าง

รวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลง (Agility) การจัดการ 

โลจสิตกิส์แบบย้อนกลบั (Reverse Logistics) หรอื

การเชือ่มโยงระบบการวางแผนทรพัยากรทางธุรกิจ

ขององค์กรโดยรวม ทั้งภายในองค์กรหรือภายนอก

องค์กร (Gunasekaran et al., 2001)

 การจดัการโซ่อปุทานนัน้จะเก่ียวข้องตัง้แต่

กระบวนการจดัหาวตัถุดบิและผูผ้ลติชิน้ส่วน ผูผ้ลติ 

ผู้กระจายสินค้าและร้านค้าปลีกซึ่งอยู่ในรูปแบบ

ของสินค้าส�าเร็จรูปซึง่หากจะท�าให้เกิดสมรรถนะใน

โซ่อุปทานนั้นจะต้องมีความร่วมมือกันของทั้ง 

โซ่อปุทาน (Collaboration) (Barratt and Oliveira, 
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2001)(Seifert, 2003) ซึ่งหากธุรกิจต้องการ 

ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยรวมของธุรกิจเพ่ือ 

เพ่ิมผลก�าไรแก่ธุรกิจน้ันองค์กรต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน 

โซ่อุปทานเดียวกันจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องร่วมมือ

กัน ท�างานร่วมกัน (McIvor et al., 2003)(McCarthy 

and Golicic, 2005) ซึ่งผลประโยชน์น้ีจะเป็นตัว

กระตุน้ให้สมาชกิท่ีมคีวามสมัพันธ์การในโซ่อุปทาน

ไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งในระดับชั้นของโซ่อุปทาน 

(Tier) พัฒนาความไว้ใจเพ่ือสร้างพันธมิตรใน  

โซ่อุปทานเพ่ือท�าให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีท่ีสุด (Best 

Practices) โดยสิ่งที่จะเข้ามาท�าให้การเชื่อมโยงนี้

มีประสิทธิภาพคือระบบอินเตอร์เน็ต(Robinson 

and Malhotra, 2005) การวางแผนเพื่อออกแบบ

โซ่อุปทานนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส�าคัญในการ 

ท่ีจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

ประสทิธิผล (Effectiveness) ของโซ่อปุทาน ซึง่ต้อง

รวมถึงจ�านวนของ ซพัพลายเออร์ ความใกล้ชดิของ

ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ (Chopra and 

Sodhi, 2004) การเลอืกและการพัฒนาซพัพลายเอ

อร์เป็นสิง่หนึง่ทีจ่ะท�าให้โซ่อปุทานพัฒนาตนเองไป

สู่การผลิตระดับโลก เพื่อสนับสนุนการวาง กลยุทธ์

ต่อซัพพลายเออร์ ระบบทันเวลาพอดี (Just-in-

time) โดยสิง่ส�าคัญคอืต้องพัฒนาความสมัพันธ์ใน

ระยะยาวกับซัพพลายเออร์เหล่าน้ัน ซึ่งจะเป็นการ

ส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน 

(Sezen, 2008)

 ซึง่เมือ่วเิคราะห์ ภาวะอตุสาหกรรม ยานยนต์

จากสภาพตลาดรถยนต์ในประเทศของไทย ในปี 

2560 นัน้มโีอกาสจะท�ายอดขายได้สูงขึน้ประมาณ

ร้อยละ 2 ถึง 7 หรอืคดิเป็นจ�านวนรถยนต์ 785,000 

ถึง 825,000 คัน ขณะทีต่ลาดส่งออกเองก็มแีนวโน้ม 

ที่จะขยายตัวร้อยละ 1 ถึง 6 หรือคิดเป็นปริมาณ

รถยนต์ส่งออก1,200,000 ถึง 1,260,000 คัน  

นั้น น่าจะส่งผลท�าให้การผลิตรถยนต์ในประเทศ 

ปี 2560 นี้ขยับข้ึนมาอยู่ที่ระดับ 1,970,000 ถึง 

2,040,000 คนั ซึง่จากทศิทางดงักล่าวแสดงให้เหน็

ถึงความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศ และ

บริการจากธุรกิจต่าง ๆ ท่ีอยู่ในโซ่อุปทานมากข้ึน 

เพ่ือให้โซ ่อุปทานสามารถแข่งขันได ้  การวัด

สมรรถนะของโซ่อุปทานจึงจ�าเป็นต่อการพัฒนา 

ออกแบบ ก�าหนดนโยบาย การน�าไปปฏิบตั ิในการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์โซ่อุปทานได้

 ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบัน การแข่งขันใน

ธุรกิจไม่ใช่แค่การแข่งขันกันในระดับขององค์กร  

แต่ปัจจุบันการแข่งขันนั้นเป็นการแข่งขันกันใน

ระดับของโซ่อปุทาน ดงัน้ันโซ่อปุทานหน่ึง ๆ  จงึต้อง

มกีารปรับปรุงการท�างานร่วมกันอย่างต่อเนือ่งไม่ว่า

จะเป็นการท�างานร่วมกันขององค์กร เครือข่ายของ

โซ่อปุทานในระดบัต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์

ทางธุรกิจแบบครบวงจร ปัจจุบันโซ่อุปทานใน

ประเทศไทยก�าลังเผชิญความท้าทายในการ 

วัดสมรรถนะการท�างานของโซ ่อุปทานทั้งใน

ลักษณะของการท�างานร่วมกัน การบูรณาการ  

การประสานงาน การบรรลุวัตถุประสงค์แบบครบ

วงจรทางธุรกิจ ไปสู ่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ของโซ่อุปทาน (Continuous Improvement)  

(Ip, Chan et al., 2011) บทความวิจัยชิ้นน้ี 

จึงท�าการสังเคราะห์และพัฒนาปัจจัยที่ใช ้วัด

สมรรถนะโซ่อุปทาน โดยอ้างองิจากโซอุ่ปทานยาน

ยนต์ ในบริบทของประเทศไทย
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วัตถุประสงค์การวิจัย

  เ พ่ือวิ เคราะห ์ป ัจจัยและพัฒนาองค ์

ประกอบเชิงยืนยันของการวัดสมรรถนะของ 

โซ่อปุทาน ของผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย

  โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์

ประกอบเชิงยืนยันของการวัดสมรรถนะของโซ่

อปุทาน คือ ต้นทุน ประสทิธิภาพ ความยืดหยุ่น และ

ความร่วมมือ ของผู ้ผลิตชิ้นส ่วนยานยนต์ใน

ประเทศไทย มคีวามกลมกลนืกับข้อมลูเชงิประจกัษ์

ตามสมมติฐานการวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม

  มาตรวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน (Supply 

chain performance measures)

 การวัดสมรรถนะเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับ

บริษัท ที่จะปรับปรุงสมรรถนะโซ่อุปทานและ

ประสิทธิผลในโซ่อุปทานซึ่งต้องมุ่งเน้นการพัฒนา

ตวัชีวั้ดการวัดส�าหรบัการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

(Cai, Liu et al., 2009) 

 การวดัประสทิธิภาพหมายถึง  ประสทิธิภาพ

และประสิทธิผลของการด�าเนินการ ซึ่งประสิทธิผล

เป็นมาตรวัดท่ีความต้องการของลูกค้าได้รับการ

ตอบสนองท่ีมีประสิทธิภาพ โดยที่ทรัพยากรของ

บริษัทน้ันได้ถูกน�ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น

เดยีวกัน ซึง่การด�าเนินการใน โซ่อปุทาน นัน้จ�าเป็น

เป็นต้องมเีครือ่งมอืการประเมนิผลการปฏิบติังานที่

สามารถระบุได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การด�าเนนิงานของโซ่อปุทาน (Neely et al., 1995) 

(Shepherd and Gunter, 2006) การวัดสมรรถนะ

โซ่อปุทาน คอื การประสานงานบรูณาการอย่างเป็น

ทางการของกระบวนการทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

ทุกองค์กรพันธมิตรในโซ่อุปทานเพ่ือใช้วิเคราะห์ 

ให้เกิดการปรบัปรงุพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ

ด�าเนินการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ในการสร้าง

คุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้าในตลาด 

(Robinson and Malhotra, 2005)

 หากต้องการวัดสมรรถนะการท�างานใน 

โซ่อุปทานนั้นจ�าเป็นต้องมีระบบดังต่อไปนี้ (Arzu 

Akyuz and Erman Erkan, 2010) คือ 

	 •	 ระบุเป้าหมายของความส�าเร็จ 

	 •	 ระบุความต้องการของลูกค้า 

	 •	 การเข ้าในในกระบวนการของโซ ่

อุปทาน 

	 •	 ระบุปัญหาคอขวด (Bottlenecks) 

ความสูญเปล่า (Waste) การปรับปรุงให้ดีขึ้น

	 •	 ใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ

	 •	 การน�าไปปฏิบัติการ

	 •	 ตดิตามความคบืหน้าของกระบวนการ

	 •	 การเปิดกว้างทางด้านการร่วมมือของ

การสื่อสารและข้อมูล

 คุณลักษณะและมาตรวัดท่ีก�าหนดโดย

สภาโซ่อปุทาน (Supply Chain Council) ได้ก�าหนด

มาตรวัดออกมาเป็น 5 ลักษณะคือ 

 ความน ่า เชื่ อถือ  (Supply Chain 

Reliability) หมายถึง สมรรถนะการท�างานของ 

โซ่อุปทานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องไปยัง

สถานท่ีทีถู่กต้องในเวลาท่ีถูกต้อง ในสภาพท่ีถูกต้อง 

บรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะสมถูกต้อง ในปริมาณทีถู่กต้อง 

เอกสารท่ีครบและถูกต้องเพ่ือการตอบสนองท่ี

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
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 การตอบสนอง (Responsiveness)  

หมายถึง ความเร็วของโซ่อุปทานในการจัดเตรียม

สินค้าให้แก่ลูกค้า 

 ความยืดหยุ ่น (Flexibility) หมายถึง  

ความคล่องตัวของโซ่อุปทานเพ่ือตอบสนองต่อ 

การเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เพ่ือให้ได้มาหรอื

คงไว้ซึ่งความ ได้เปรียบในการแข่งขัน 

 ต้นทุน (costs) หมายถึง ต้นทุนต่าง ๆ  

อันเกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินงานโซ่อุปทาน 

 การจดัการสนิทรัพย์โซ่อุปทาน (Supply 

chain asset management) หมายถึง ประสิทธิผล

ขององค ์กรในการบริหารจัดการสินทรัพย ์

คุณลักษณะนี้รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์

ท้ังหมด ซึง่กค็อืสนิทรพัย์ถาวรและเงินทนุหมนุเวียน 

(Theeranuphattana A. and Tang J.C.S, 2008) 

ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายท่ีอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายใน

สนิค้าคงคลงัและต้นทนุการด�าเนนิงาน) ต้นทนุรวม

ของค่าใช้จ่ายของ โซ่อุปทานและการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า (ระยะเวลาน�า ระดับ 

ของสินค้าคงคลังที่ เพียงพอต่อความต้องการ  

การเติมเต็มความต้องการ)

 หลาย ๆ ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการการประเมิน

สมรรถนะโซ่อุปทานได้รับการออกแบบมาเพ่ือ 

วัดประสิทธิภาพการด�าเนินงาน การประเมิน

ประสิทธิผลและตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ของการ

จัดการโซ่อุปทานทั้งหมดต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า 

มาตรวัดเฉพาะของสมรรถนะโซ่อุปทานนั้นมักจะ

แบ่งออกเป็น 4 ประเภทซึ่งประกอบด้วย คุณภาพ 

(Quality) เวลา (Time) ค่าใช้จ่าย (Cost) และความ

ยดืหยุน่ (Flexibility) นอกจากนีใ้นการการประเมิน

สมรรถนะ โซ่อุปทานยังสามารถจัดกลุ ่มตาม 

เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณทัง้ทีเ่ป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย

และต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งระดับเชิงกลยุทธ์ ระดับ 

การด�าเนินงาน ระดับยุทธวิธี และกระบวนการ  

โซ่อุปทานอีกด้วย (Cai, Liu et al. 2009).

  โดยท่ีการศึกษาที่ผ ่านมาน้ันมีการมุ ่ง 

ที่จะศึกษาโดยมีเนื้อหามุ ่งไปที่ผู ้ผลิตชิ้นส ่วน 

ล�าดับที่ 1 ของโซ่อุปทานที่ต้องรวมการตอบสนอง

ต่อลูกค้าให้ดีท่ีสุด ซึ่งภายในมาตรวัดน้ันต้อง

สามารถชี้สมรรถนะของโซ่อุปทานท้ังในด้าน

คณุภาพและในด้านค่าใช้จา่ยในโซอ่ปุทาน (Chen 

and Paulraj, 2004) (Hoyt and Faizul, 2000).  

ซึ่งผู ้วิจัยมุ ่งกลุ ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลคือ ผู ้ผลิต 

ชิ้นส่วนล�าดับที่ 1

 ผู้ผลิตชิ้นส่วนล�าดับท่ี 1 (First tier) 

ประกอบด้วย ผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ทีผ่ลติชิน้ส่วน

ส่งให้ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment 

Manufacturer, OEM) โดยตรง ผูผ้ลติชิน้ส่วนล�าดบั

ที่ 2 และ 3 (Second And Third Tier Suppliers) 

หรอืกลุม่ผูจ้ดัหาวัตถุดบิ (Raw Material Suppliers) 

เป็นผู้ท�าหน้าท่ีผลิตชิ้นส่วนส่งให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วน

ล�าดับที่ 1 และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยที่รับจ้าง

ผลติชิน้ส่วนให้กลุม่ผูผ้ลติชิน้ส่วนล�าดบัท่ี 1 อย่างไร

ก็ตามผู้ผลิตชิ้นส่วนแต่ละรายมีการผลิตชิ้นส่วน

หลายประเภท ผูผ้ลติรายหนึง่อาจเป็นผูผ้ลติชิน้ส่วน

ล�าดบัที ่1 ส�าหรบัชิน้ส่วนประเภทหนึง่แต่เป็นผูผ้ลติ

ชิน้ส่วนล�าดบัที ่2 หรอื 3 ส�าหรบัชิน้ส่วนประเภทอืน่ 

ดังน้ัน ผู ้ผลิตบางรายอาจเป็นทั้งผู ้ผลิตชิ้นส่วน

ล�าดับที่ 1 และ ผู้ผลิตชิ้นส่วนล�าดับที่ 2 และ 3 ใน

เวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ
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หรือจัดหาวัตถุดิบเพ่ือขายวัตถุดิบให้แก่ผู ้ผลิต 

ชิ้นส่วนระดับผู้ผลิตชิ้นส่วน ล�าดับที่ 1 และ ผู้ผลิต 

ชิ้นส่วนล�าดับที่ 2 และ 3 จนถึงผู้ประกอบยานยนต์ 

(สถาบันยานยนต์, 2559) 

 โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวแปรมาตรวัด

สมรรถนะโซ่อุปทาน ได้ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 

ตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการสังเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง
(ชื่อผู้วิจัย/ปีค.ศ.) ต้นทุน ประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น การร่วมมือ

Beamon (1999) P P P

Cai et al. (2009) P P P P
Chan and Qi (2003) P P P P
Cirtita and Glaser - Segura (2012) P P P P
Fattahi et al. (2013) P P P P
Gunasekaran et al. (2001) P P P P

ตารางที่ 2 แสดงค�ำอธิบำยและมำตรวดัสมรรถนะโซอ่ปุทำน

แนวคิด ลักษณะคำาอธิบาย ปัจจัยย่อย

ด้านต้นทุน 

(SCP1)

 คา่ใช้จา่ยในการจดัการโซ่

อปุทานรวม ท่ีเป็นคา่ใช้จา่ยท่ี

เกิดขึน้จากการสร้างความ

สัมพันธ์ของการเพ่ิมคุณค่า

และส่ งต่อคุณค่านั น้ จาก

ต้นน�า้ไปสู่ปลายน�า้ ไม่ว่าจะ

เป็นต้นทนุทางตรง ต้นทนุทาง

อ้อม ต้นทุนฐานกิจกรรม 

ต้นทุนผันแปร ซึ่งจะเป็นต้น

ทนุรวมท่ีจะก่อให้เกิดความพงึ

พอใจของลกูค้า

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการโซ่อุปทานรวม (Total 

Supply Chain Management Costs) คา่ใช้จา่ยใน

การจดัการข้อมลู (Information Management costs) 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนั (Warranty Costs) (P. 

Bolstorff, 2003), ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า

(Distribution Costs ค่าใช้จ่ายในสินค้าคงคลัง 

(Inventory Costs) (B.J. Angerhofer, M.C. 

Ange l ides ,  2006 )  ค่ า ใ ช้จ่ ายในการผลิต 

(Manufacturing Costs) (Beamon, 1999) คา่ใช้จา่ย

หมนุเวียนรวม (Total turnover costs) (Shepherd 

and Günter, 2006), อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Return on investment) (Shepherd and Günter, 

2006) การมลูคา่เพ่ิม (Value-added productivity) 

(Chan and Qi, 2003)
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แนวคิด ลักษณะคำาอธิบาย ปัจจัยย่อย

ประสิทธิภาพ

(SCP2)

  การจัดการโซ่อุปทาน 

ท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสัมพันธ์

กบัการสร้างคณุคา่ให้กบัลกูค้า

เป็นประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับ

คา่ใช้จ่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั

ผลผลิต ซึง่ประสิทธิภาพของ

การจัดการโซ่อุปทานจะให้

ความส�าคัญกับการสร้าง

คุณค่า การส่งมอบส่งต่อ 

โดยท่ีต้องค�านงึการลดต้นทนุ

สิ น ค้ า  ค ง ค ลัง ล ด ต้ น ทุน

  ปรมิาณสนิคา้คงคลงั (Inventory Quantity), 

รายละเอียดสายการผลิต (Production Line 

Breakdown) ระยะเวลาเฉลี่ยสินค้าในคลังสินค้า 

(Inventory Holding Days) ค่าเสียโอกาสในการขาย

สินค้า(Lost Sale) ปริมาณการผลิต (Production 

Quantity) เวลาในการผลิต (Production Time) 

ระยะเวลาการคืนเงิน(Investment returning time 

Diversity/time), ความรวดเร็วในการเติมเต็มสินค้า 

(Fast Order Fill Rate) วงจรการผลิตท่ีมปีระสทิธิภาพ 

(Production Cycle Efficiency) การวางแผน

การกระจาย (Sui table Distr ibut ion Plan)

ประสิทธิภาพ

(SCP2)

  การผลิต  ลดต้นทุน 

ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ ก า ร เ พ่ิ ม

ประสทิธิภาพการท�างาน 

 การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ (Using New 

Technology) การผลติสนิค้าใหม ่ (New Product’s 

Production) (Rosenzweig et al., 2003) คณุภาพ

การผลติ (Produced Quality) การรับรู้ถงึคณุภาพของ

สนิค้า (Perceived quality) คณุภาพขาเข้า (Inbound 

Quality) ค่าใช้จ่ายด้านคุณภาพ (Quality Cost)  

(Toni and Tonchia, 2001)

ความยืดหยุ่น

(SCP3)

  ความยืดหยุ่นในความ

หลากหลายบนอุปสงค์และ

อปุทาน ต่อการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น

สภาพแวดล้อมหรือสิ่งท่ีคาด

คะเนได้รวมไปถึงสิ่งท่ีคาด

คะเนไม่ได้ อุปสงค์ปลายน�า้

และอุปทานท่ี ต้นน� า้  เ พ่ือ

ให้การส่งมอบ และส่งต่อ

คณุคา่นัน้ได้รับการตอบสนอง

อยา่งรวดเร็วทนัเวลา

 การตอบสนองของโซ่อปุทาน (Supply Chain 

Responsiveness) ความยืดหยุ่นในการจัดส่ง 

(Delivery Flexibility) (Schonsleben, 2004) ความ

ยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ใหม่  (New Products 

Flexibility) (Beamon, 1999) ความยืดหยุ่นในการ

ผลิต(Manufacturing Flexibility) (Chan and Qi, 

2003) ความยืดหยุ่นด้านการจดัหา (Procurement 

Flexibility) ความยืดหยุน่ด้านโลจิสติกส์ (Logistics 

Flexibility) ความยืดหยุน่ด้านระบบข้อมลู (Information 

Systems Flexibility) (Cai, Liu et al., 2009)

ตารางที่ 2 แสดงค�าอธิบายและมาตรวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน (ต่อ)
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แนวคิด ลักษณะคำาอธิบาย ปัจจัยย่อย

การร่วมมือ

(SCP4)

  การสร้างความสัมพันธ์ 

การร่วมมือ ประสานงาน ท�างาน

ร่วมกนั และการแบ่งปันข้อมลู

ขา่วสารตลอดทัง้โซอ่ปุทาน เพ่ือ

ให้เกิดความพึงพอใจทัง้ในฝ่ัง

ของคูค้่าซพัพลาย-เออร์ และการ

ตอบสนองตอ่ลกูค้าท่ีรวดเร็วทนั

เวลาพอดี

 ความพึงพอใจของคู่ ค้ า (Pa r tne rsh ip 

Satisfaction)(Romano and Vinelli, 2001) ระยะเวลา

ในการสื่อสาร (Communication Time Horizon) 

(Mehra et al. 2001), ความร่วมมือในการวางแผน 

(Cooperation in Planning) (Wong, 1999) การแบง่

กันด้านข้อมูลท่ีตรงเวลา (On Time Information 

sharing (Fynes and Voss, 2002)

ตารางที่ 2 แสดงค�าอธิบายและมาตรวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน (ต่อ)

กรอบแนวคิดวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 

99 

 
กรอบแนวคดิวิจัย 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิวิจยั 

 

วธีิการวจิัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) เพ่ือตรวจสอบการวัดสมรรถนะของ  

โซ่อปุทานท่ีพฒันาขึน้มี ความกลมกลืนกบัข้อมลู

เชิงประจกัษ์ มีวิธีการดําเนินการวิจยัดงันี ้

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั การวิจยัครัง้

นี ดํ้ าเนินการเก็บ ข้อมูลกับประชากร ได้แก่ 

ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่างผู้ ให้

ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้กลุ่มประชากรการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามให้

ผู้จดัการฝ่ายผลิตหรือผู้จดัการฝ่ายโลจิสตกิส์ของ

บริษัทผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ในประเทศไทย  

2. เค ร่ือ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใน ก า รวิ จั ย  ไ ด้ แ ก่ 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม  (Questionnaire) ป ร ะ เ มิ น 

สมรรถนะโซ่อปุทาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การร่วมมือ 

2) ความยืดหยุ่น 3) ประสิทธิภาพ และ 4) ต้นทนุ 

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 คะแนน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ

การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน ของผู้ ผลิต

ชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โดยดําเนิน

การศึกษาตามระเบียบใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ (Qualitative Research) ขอบเขตด้าน

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูลใน การ

วิจัยครัง้นีก้ลุ่มประชากรการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยการสง่แบบสอบถามให้ผู้จดัการฝ่ายผลติหรือ

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ของบริษัทผู้ผลิตชิน้ส่วน

ยานยนต์ในประเทศไทย ลําดับท่ี 1 สําหรับการ

พิจารณาความเหมาะสมของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ทําการพิจารณาถึงขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเหมาะสมกับการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิติ

โดยการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคสถิติ Structural 

Equation Modeling (SEM) แ ล ะ ทํ า ก า ร

ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) จํานวน 5 ทา่น เพ่ือทําการหา

การรว่มมอื 

 ความยดืหยุน่ 

ประสทิธภิาพ 

ตน้ทุน 

สมรรถนะ 

โซ่อุปทาน 

วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) เพ่ือตรวจสอบการวัดสมรรถนะของ  

โซ่อุปทานท่ีพัฒนาข้ึนมี ความกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ มีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้
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  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้ง

น้ีด�าเนินการเกบ็ข้อมลูกับประชากร ได้แก่ ขอบเขต

ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการ

วิจยัครัง้น้ี กลุม่ประชากรการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย

การส่งแบบสอบถามให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือผู้จัด

การฝ่ายโลจิสติกส์ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์ในประเทศไทย 

 2.  เครื่องมือ ท่ีใช ้ ในการวิจัย ได ้แก ่ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเมนิ สมรรถนะ

โซ่อุปทาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การร่วมมือ 2) ความ

ยืดหยุ่น 3) ประสิทธิภาพ และ 4) ต้นทุน เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 คะแนน

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน ของผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ในประเทศไทย โดยด�าเนินการศกึษาตาม

ระเบยีบใช้ระเบยีบวิธีวิจยัเชงิปรมิาณ (Qualitative 

Research) ขอบเขตด้านประชากร และกลุ ่ม

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลใน การวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากร

การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการส่งแบบสอบถามให้

ผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ของ

บรษิทัผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ล�าดับ

ที่ 1 ส�าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ท�าการ

พิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีมคีวามเหมาะ

สมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม ส�าเร็จรูป

ทางสถิติโดยการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคสถิติ 

Structural Equation Modeling (SEM) และท�าการ

ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) จ�านวน 5 ท่าน เพื่อท�าการหา

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ี

ต้องการวัดผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ

ข้อความกับนิยามปฏิบตักิารแสดงผลการวิเคราะห์

ความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิโดยสรุป พบว่า

จากข้อค�าถามจ�านวน 20 ข้อ มีความตรงตาม

เนื้อหาโดยมีค่า IOC = 1.00 จ�านวน 20 ข้อ จึง

สามารถใช ้ข ้อความทั้ งหมดทุกข ้อความใน

แบบสอบถาม อีกทั้งผู้วิจัยท�าการวัดความเชื่อมั่น

หรือความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ด้วยการน�าแบบสอบถามที่ได้ด�าเนิน

การปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

ไปทดลองใช้กับ กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ซึ่ง

ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยคัดเลือกข้อ

ค�าถามที่มีค่า α ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป โดยได้ผลรวม

อยู่ที่ 0.897
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ผลการวิจัย

ตารางที่ 3 ผลการวิจัยเชิงพรรณา 

สมรรถนะโซ่อุปทาน ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล Skewness Kurtosis

ด้านต้นทุน (SCP1) 3.61 0.55 มาก -0.024 0.041

ด้านประสิทธิภาพ (SCP2) 3.70 0.56 มาก 0.010 -0.290

ด้านความความยืดหยุ่น (SCP3) 3.78 0.58 มาก -0.010 -0.268

ด้านการร่วมมือในโซ่อุปทาน (SCP4) 3.85 0.55 มาก -0.094 -0.410

เฉลี่ยรวม 3.74 0.56 มาก

 จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติ

พรรณนาลักษณะของตัวแปรสังเกตได้พบว่า 

ตัวแปรสังเกตได้ท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(3.61 – 3.85) ซึ่งค่าเฉลี่ยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าต่อข้อค�าถาม

ด้านสมรรถนะโซ่อุปทานอยู่ในระดับมากและมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.55 – 

0.58 แสดงให้เหน็ว่าข้อมลูมกีารกระจายอยู่ใกล้กับ

ค่าเฉลี่ย เนื่องจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดังกล่าวมีค่าไม่เกิน 1 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ 

(Skewness) หรือความไม่สมมาตรของการ

แจกแจงในภาพรวม พบว่า ตัวแปรท่ีมีอยู่ในแบบ

จ�าลองส่วนมากมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย 

(ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัวแปร 

ส่วนใหญ่มค่ีาคะแนนมากกว่าค่าเฉลีย่ แต่ยังอยู่ใน

เกณฑ์ทีส่ามารถรบัได้ โดยมค่ีาความเบ้อยู่ระหว่าง 

0.010 ถึง -0.094 และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง 

(Kurtosis) หรือความสูงของการแจกแจง พบว่า 

ตัวแปรที่มีอยู่ใน แบบจ�าลองส่วนมากมีค่าความ

โด่งต�่ากว่าปกติ โดยค่าความโด่งท่ีค�านวณได้จะ

น้อยกว่าศูนย์หรือมีค่าเป็นลบ แสดงว่า ข้อมูลของ

ตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าวมีการกระจายข้อมูลใน

ลักษณะค่อนข้างป้านหรือโค้งเล็กน้อยหรือมีการ 

กระจายของข้อมูลมาก โดยมีค่าความโด่งอยู่

ระหว่าง 0.041 ถึง -0.410 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาค่าความเบ้และความโด่งพบว่า ค่าความ

เบ้และความความโด่งมีความแตกต่างจากศูนย์

เพียงเล็กน้อย แต่จัดว่าใกล้ศูนย์จึงถือว่าตัวแปร

สังเกตได้มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จึงมีความ

เหมาะสมที่จะน�าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิง

โครงสร้างได้
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ความสงูของการแจกแจง พบว่า ตวัแปรท่ีมีอยู่ใน 

แบบจําลองส่วนมากมีค่าความโด่งต่ํากว่าปกต ิ

โดยค่าความโด่งท่ีคํานวณได้จะน้อยกว่าศูนย์

หรือมีค่าเป็นลบ แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปร

สงัเกตได้ดงักลา่วมีการกระจายข้อมลูในลกัษณะ

ค่อนข้างป้านหรือโค้งเล็กน้อยหรือมีการกระจาย

ของข้อมูลมาก โดยมีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง 

0.041 ถึง -0.410 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณา

ค่าความเบ้และความโด่งพบว่า ค่าความเบ้และ

ความความโด่งมีความแตกต่างจากศูนย์เพียง

เล็กน้อย แต่จดัว่าใกล้ศนูย์จึงถือว่าตวัแปรสงัเกต

ได้ มี ก ารแจ ก แ จ งเป็ น โค้ งป ก ติ  จึ ง มี ค วาม

เหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิง

โครงสร้างได้ 

 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลสมรรถนะโซอ่ปุทาน 

 

ผลการวิเคราะห์โมเดลได้ค่า  Chi-

Square = 134. 052 df = 131 p = 0.410 

RMSEA = 0.011 GFI =0.935, AGFI = 

0.895 แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะโซ่อุปทาน 

(SCP) มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบย่อย

 ผลการวิเคราะห์โมเดลได้ค่า Chi-Square 

= 134.052 df = 131 p = 0.410 RMSEA = 0.011 

GFI =0.935, AGFI = 0.895 แสดงให้เห็นว่า

สมรรถนะโซ่อุปทาน (SCP) มีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณา 

องค์ประกอบย่อยของโมเดล พบว่า ตัวแปรมี 

น�้าหนักความส�าคัญในการบ่งชี้ ทั้งหมด 4 ตัวแปร 

ซึ่งเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย คือ 

ความยืดหยุ่น (SCP3) การร่วมมือ (SCP4) ต้นทุน 

(SCP1) และ ประสทิธิภาพ (SCP2) ตามล�าดบั โดย

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.97 0.89 0.89 

และ 0.84 ตามล�าดับและมีความผันแปรร่วมของ

ตัวบ่งชี้สมรรถนะโซ่อปุทาน ร้อยละ 97 83 79 และ 

71 ตามล�าดบั ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ในภาพที่ 2
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมรรถนะโซ่อุปทาน (ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ  

ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบการวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน)

ตัวแปรคู่ความสัมพันธ์ λ SE t-value Sig. R2

สมรรถนะโซ่อุปทาน ß ต้นทุน 0.89 - - **** 0.79

สมรรถนะโซ่อุปทาน ß ประสิทธิภาพ 0.84 0.110 8.251 **** 0.71

สมรรถนะโซ่อุปทาน ß ความยืดหยุ่น 0.97 0.116 9.747 **** 0.97

สมรรถนะโซ่อุปทาน ß การร่วมมือ 0.89 0.103 8.820 **** 0.83

**อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.001

* อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 จากตารางที ่4 การตรวจสอบความตรงของ

โมเดลการสมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากค่า 

สัมประสิทธิถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนน

มาตรฐาน ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจ 

ที่จะบ่งบอกอิทธิพลของตัวแปร อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ 0.01 และอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05 น�ามาสรุปผลการทดสอบเป็นรายด้านดังนี้ 

 ด้านต้นทุนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

สมรรถนะโซ่อุปทานโดยมีค่าสัมประสิทธิถดถอย

ของตวัแปรอิสระรปูคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.89 

และ ค่า Sig = 0.000 < 0.01 โดยต้นทุนสามารถ

อธิบายผลสมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ในประเทศไทยในสมการโครงสร้างปัจจยั

เชิงสาเหตุได้ร้อยละ 79 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที 0.01

 ด้านประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกต่อสมรรถนะโซ่อุปทานโดยมีค่าสัมประสิทธิ

ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.97 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.116  

มีค่า t – value เท่ากับ 8.251 และ ค่า Sig = 0.000 

< 0.01 โดยประสิทธิภาพสามารถอธิบายผล

สมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน

ประเทศไทย ในสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุ

ได้ร้อยละ 71 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที 0.01

 ด้านความยืดหยุ่นมีอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกต่อสมรรถนะโซ่อุปทานโดยมี ค่าสัมประสิทธิ

ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.90 ค่าความคลาดเคลือ่นเท่ากับ 0.068 มี

ค่า t – value เท่ากับ 9.747 และ ค่า Sig = 0.000 

< 0.01 โดยความยืดหยุ่นสามารถอธิบายผล

สมรรถนะโซ่อปุทานของผูผ้ลติชิน้ส่วน ยานยนต์ใน

ประเทศไทย ในสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุ

ได้ร้อยละ 97 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที 0.01

 ด้านความร่วมมอืมอีทิธิพลทางตรงเชงิบวก

ต่อสมรรถนะโซ่อุปทานโดยมีค่า สัมประสิทธิ
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ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.89 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.103  

มีค่า t – value เท่ากับ 8.820 และ ค่า Sig = 0.000 

< 0.01 โดยความร่วมมือสามารถอธิบายผล

สมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  

ในประเทศไทย ในสมการโครงสร้างปัจจัยเชิง

สาเหตุได้ร้อยละ 83 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที 

0.01

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ในประเทศไทย อธิบายความส�าคัญของ

การจัดการโซ่อุปทานในการแข่งขันเพื่อชิงความได้

เปรียบทางด้านการค้า ตลอดจนแข่งขันกันในด้าน

ความตอบสนองความรวดเรว็ต่ออปุสงค์ทีป่ลายน�า้ 

ซึ่ งการจัดการโซ ่อุปทานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการด�าเนินงานในโซ่อุปทานนั้น 

ต้องมีตัวก�ากับหรือตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกได้ทั้งในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือที่จะเป็นมาตรวัดใน

การเปรียบเทียบหรือการแสดงผลที่สามารถเข้าใจ

ได้ทัง้ในส่วนของนามธรรมและรปูธรรม ซึง่สอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Chan 

and Qi (2003) Beamon (1999) และ Toni and 

Tonchia, 2001 เอกสารฉบับจึงได้ท�าสรุปและ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรม การ

จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์มาตรวัด

สมรรถนะโซ่อุปทานโดยเครือ่งมอืและกระบวนการ

วิธีวิจัยออกมาได้ 4 มาตรวัด โดยเรียงล�าดับความ

ส�าคัญตามค่าน�้าหนัก คือ 1. ความยืดหยุ่น 2. การ

ร่วมมือ 3. ต้นทุน และ 4. ประสิทธิภาพ 

 โดยปัจจยัเหล่าน้ีสามารถน�าไปเป็นตวัชีวั้ด

สมรรถนะโซ่อุปทานขององค์กร เพ่ือประโยชน์เพื่อ

ผลักดันให้พนักงานและองค์กรด�าเนินการไปสู่เป้า

หมายและทิศทางท่ีองค์กรคาดหวัง และสามารถ

เอาชนะการแข่งขันได้เหนือกว่าผู้อื่น

 จากงานวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงยืนยันของการวัดสมรรถนะของโซ่อุปทานของ 

ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย การน�าไป

ปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในโซ่อุปทานอื่น ๆ ในการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการวางแผนของ 

โซ่อุปทาน ในด้านความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับความ

เปล่ียนแปลงของตลาด อาทิเช่น ระดับของสินค้า

คงคลงั ก�าลงัการผลติ การวางแผนการผลติ เป็นต้น 

การร่วมมือกัน แต่ละโซ่อุปทานควรมีการวางแผน

เพ่ือใช้ทรัพยากรด้านข้อมูลข่าวสาร แลกเปล่ียน

ข้อมลูเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลง เพ่ือท�าให้ต้นทุน

ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นทุนต่อหน่วย รวมไปจนถงึต้นทุน

รวมของ โซ่อุปทานเป็นต้นทุน ท่ีสะท้อนการใช้

ทรัพยากรทีเ่กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีเป็นการวัด

ทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 

ข้อจ�ากัดในการวิจัย

 1.การวิจัยคร้ังนี้ผู ้วิจัยด�าเนินการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมที่

เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

sources) จากวรรณกรรมต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

เพ่ือท�าให้ได้รับความรู ้พ้ืนฐานในการวิจัย และ 

น�ามาใช ้ในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย  

องค์ประกอบเชิงยืนยันของการวัดสมรรถนะ 

โซ ่อุปทาน ของผู ้ ผลิตชิ้นส ่วนยานยนต ์ ใน

ประเทศไทยดงันัน้ ผูท่ี้จะน�าผลการวิจยัไปประยุกต์

ใช้ต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดดังกล่าว
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 2. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

กับผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

เน่ืองจากมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการบริหารและ

เป็นบุคคลท่ีรับรู้ถึงรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวกับธุรกิจมากท่ีสุดซึ่งตรงกับสิ่งท่ีผู ้ วิจัย

ต้องการจะศึกษา จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุด 

ในการให้ข้อมูล ดังน้ัน ผู้ที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้

ต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดที่เก่ียวกับข้อมูลดังกล่าว 

เพราะเป็นมุมมองของผู้บริหารที่ประเมินธุรกิจของ

ตนเอง

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้บริหาร 

ซึง่มหีน้าท่ีในการวางแผน และก�าหนดนโยบายของ

ธุรกิจเข ้าใจถึงปัจจัยเหตุที่มีผลต่อสมรรถนะ  

โซ่อุปทานยานยนต์และสามารถน�าผลการวิจัยไป

ใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณาวางแผนพัฒนาปัจจยั

เหตใุห้มคีวามเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืในการ

พัฒนาโซ่อุปทานของตนเองให้สามารถแข่งขันใน

อุตสาหกรรมได้

 2. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการน�าแบบ

จ�าลองและตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ปท�าการ

วิจยัซ�า้ในโซ่อปุทานอืน่ ๆ  ในบรบิทของประเทศไทย

หรือในประเทศอื่น ๆ เพ่ือท�าการตรวจสอบโมเดล 

ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป
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การศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า ร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษา :  
7-Eleven และ Family Mart
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ของร้าน  

7-eleven และ Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึก

สินค้า ด้านการเก็บรกัษา และด้านการจ่ายสนิค้า 2. เปรยีบเทียบประสทิธิภาพการจดัการคลงัสนิค้าของร้าน 

7-eleven กับ Family Mart ในเขตกรงุเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสนิค้า ด้านงานบนัทกึสนิค้า 

ด้านการเก็บรกัษา และด้านการจ่ายสนิค้า ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั คอื กลุม่พนกังานร้าน 7-eleven จ�านวน

ทั้งสิ้น 6,300 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร พนักงาน จ�านวน 44,338 คน กลุ่มพนักงานร้าน Family Mart 

ทั้งสิ้น 305 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร พนักงาน จ�านวน 2,008 คน วิธีการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยได้น�าการเปิดตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ในการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ร้าน 7-eleven ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 380 คน และ ร้าน Family Mart ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 322 คน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่น�ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่. ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one – way ANOVA) และทดสอบค่า t – test และ F- test  

ผลการวิจัยที่ส�าคัญ ดังนี้

 ระดับการจัดการคลังสินค้า ของร้าน 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสินค้า อยู่ในระดับมาก และ

ระดับการจัดการคลังสินค้า ของร้าน Family Mart อยู่ในระดับมาก 

 การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart ในเขต

กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้านการ

จ่ายสินค้า ที่มีสถานประกอบการต่างกันโดยภาพรวม 7-eleven มีการจัดการคลังสินค้า ดีกว่า Family Mart 

และมคีวามคดิเห็นต่อการจดัการคลงัสนิค้า โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05
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 การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และ

ด้านการจ่ายสนิค้า พนักงานของร้านสะดวกซือ้ท่ีมอีายุต่างกนั พบว่า พนกังานของร้านสะดวกซือ้ 7-eleven 

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ พนักงานของร้านสะดวกซื้อ Family Mart มีความคิดเห็น

โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart ในเขต

กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้านการ

จ่ายสินค้า พนักงานของร้านสะดวกซื้อท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 

7-eleven มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ พนักงานของ

ร้านสะดวกซื้อ Family Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และ

ด้านการจ่ายสนิค้า พนกังานของร้านสะดวกซือ้ทีม่ตี�าแหน่งท่ีท�างานต่างกัน และท่ีมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน

ต่างกัน พบว่า พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 7-eleven มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ  

ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ : ศักยภาพ, บริหารจัดการคลังสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ

ABSTRACT

 This research aims to study on 1) Potentiality Management for Warehousing between 

7-Eleven and Family Mart in Bangkok 2) Comparative of Potentiality Management for Warehousing 

between 7-Eleven and Family Mart in Bangkok. Both objective concentrate on four dimensions, 

which include Receiving, Recording, Storing, and Delivering. The target group in this research 

are the employee group from 7-eleven (44,338 persons from 6,300 Branches) and the employee 

group from Family Mart (2,008 persons from 305 branches). The appropriate sample sizes have 

used the table of Krejcie and Morgan. The sample size of 7-eleven is 380 persons, and the sample 

size of Family Mart is 322 persons. For the data from the population were analyzed by Percentage, 

Base Average, Standard Deviation (SD), One-Way ANOVA, T-Test, and F-Test. The results of this 

research consists;

 The level of warehouse management for 7-Eleven and Family Mart about four dimensions 

that included Receiving, Recording, Storing, and Delivering were at high level.
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 The comparative of potentiality management for warehousing between 7-Eleven and 

Family Mart in Bangkok in four dimensions, which includes Receiving, Recording, Storing, and 

Delivering. An overview of the different location of the convenience store that found 7-eleven is 

the more manage than Family Mart. There was no significant difference (p<.05) in the opinion 

about warehouse management from both convenience band was different.

 The comparative of potentiality management for warehousing between 7-Eleven and 

Family Mart in Bangkok in four dimensions, which includes Receiving, Recording, Storing, and 

Delivering. There was no significant difference (p<.05) in the different of age that found the opinion 

of employee form 7-eleven were not different. On the other hand, the opinion of employee form 

Family Mart was different. 

 The comparative of potentiality management for warehousing between 7-Eleven and 

Family Mart in Bangkok in four dimensions, which includes Receiving, Recording, Storing, and 

Delivering. There was no significant difference (p<0.5) in the different education of employee from 

7-eleven was different about the overview of opinion. The same as Family Mart, There was no 

significant difference (p<0.5) were different about the overview of opinion.

 The comparative of potentiality management for warehousing between 7-Eleven and 

Family Mart in Bangkok in four dimensions, which includes Receiving, Recording, Storing, and 

Delivering. There was no significant difference (p<0.5) in the difference of position or responsibility 

of employee from 7-eleven and the different number of the year about working experience, which 

shown Both of employee from two convenience store, there are not different about the overview 

of opinion.

Keyword : Potentiality, Warehouse Management, Convenience Store.

บทน�า

 ในป ัจจุบันซึ่ ง เป ็นยุคท่ีมีการแข ่งขัน 

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็วและตรงกับความต้องการให้มากท่ีสุดน้ัน 

ท�าให้ผูป้ระกอบการทัง้หลายต่างรบีหาแนวทางหรอื

กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างาน

และเพ่ือให้สามารถตอบสนองกับความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเพ่ือสร้างความ 

พึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด จึงท�าให้เกิดการ

แข่งขันข้ึนอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ธุรกิจค้าปลกีซึง่ผูป้ระกอบการต่างพยายามสร้างจดุ

ขายหรอืวธีิการทีท่�าให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจใน

สินค้าและการบริการมากที่สุด โดยมีการจัดให้มี

จ�านวนสนิค้าหลากหลายและครบถ้วนตามทีล่กูค้า

ต้องการและเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการและเป็น

สินค้าท่ีลูกค้าก�าลังมองหาด้วยราคาท่ีเหมาะสม 
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รวมทัง้ในเรือ่งของสถานทีใ่นการเลือกซื้อสนิค้านัน้

ควรเป็นสถานท่ีท่ีลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตาม

ความต้องการท่ีประกอบการแต่ละรายได้พยายาม

ขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

 คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าน้ันเป็น

สถานท่ีจัดเก็บสินค้าของธุรกิจค้าปลีกซึ่งในการ

ท�างานได้มีการแบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ หลายแผนก

ตามหน้าที่การท�างาน ท�าให้มีกิจกรรมและจ�านวน

พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่มากมายในคลังสินค้า  

จึงท�าให้คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าน้ันเป็น

ส่วนหนึ่งของธุรกิจที่จะต้องมีต้นทุนในการท�างาน

เกิดขึ้นจ�านวนมาก ซึ่งเมื่อน�ากิจกรรมต่างๆใน 

คลังสินค้ามาพิจารณาไม่ว่าจะเป็น กระบวนการ 

รบัสนิค้า (Receiving) การบนัทึกรบัสนิค้าเข้าระบบ 

(Data) การจดัเก็บสนิค้า (Storage) การหยิบสนิค้า 

(Order Picking) และการจดัส่งสนิค้า (Dispatching) 

นั้นจะพบว่ากิจกรรมในการหยิบสินค้า (Order 

Picking) นั้นเป็นกิจกรรมท่ีท�าให้มีต้นทุนในคลัง

สินค้าเกิดขึ้นสูงสุดซึ่งคิดเป็น 55% ของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคลังสินค้า ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น

จะเห็นว่ากิจกรรมการหยิบสินค้า นั้นเป็นกิจกรรม 

ท่ี มีความส�าคัญมากตัวหนึ่ งในคลังสินค ้า ท่ี 

ผู ้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรให้ความส�าคัญ 

และน�ามาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างานให้ดีมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือ 

ลดต้นทุนในการท�างานรวมทั้งลดเวลาในการ

ท�างานลงด้วย เพ่ือท�าให้สนิค้าถึงมอืลกูค้าได้อย่าง

สะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการมากขึ้น

ด้วย ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

ส่วนของการเลือกหยิบสินค้า นั้นได้แก่ วิธีการหรือ

รูปแบบในการหยิบสินค้า (Routing Strategy) 

รูปแบบการจัดวางสินค้า (Storage Strategy)  

รวมทั้งรูปแบบต�าแหน่งหรือพื้นที่ (Layout) ในคลัง

สินค้า เป็นต้นและจากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าโดยการ

เลือกใช้วิธีการหรือรูปแบบในการหยิบสินค้า  

รปูแบบการจดัวางสนิค้าทีเ่หมาะสมนัน้จะเป็นการ

ง่ายต่อการปรับปรุงในการเพ่ิมประสิทธิภาพได้ดี

มากกว่าการเปล่ียนต�าแหน่งหรือการวางสินค้า 

(Layout) เน่ืองจากไม่ต้องย้าย rack ท่ีใช้การ 

จัดเก็บสินค้า อธิศานต์ วายุภาพ (2548)

 จากความจ�าเป ็นดังกล ่าว จึงท�าให ้

ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจค้าปลีกนี้จ�าเป็นจะ

ต้องหาแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือเข้ามาช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน 

ให้มากที่สุด กล่าวคือต้องช่วยท�าให้การท�างาน 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยลดเวลาในการท�างาน

ให้สั้นลงช่วยลดต้นทุนและที่ส�าคัญต้องช่วย 

ท�าให้สินค้าถึงมือของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตรง

เวลา ตรงสถานที่และตรงกับความต้องการของ

ลูกค้ามากที่สุดนั่นเอง ซ่ึงถือว่าเป็นเป้าหมาย 

ส�าคัญขององค์กรในธุรกิจ และในการวิจัยคร้ังน้ี 

ผู ้วิจัยจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ 

ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ซึ่ง

นอกจากจะทราบระดับความมีประสิทธิภาพ 

ของร้าน 7-eleven และ Family Mart แล้วยัง

สามารถน� ามาใช ้ ในการปรับปรุ ง เ พ่ื อ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการท�างานในปัจจุบันให้ดีมากขึ้น

กว่าเดิมอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ 

คลังสินค้า ของร้าน 7-eleven และ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน 
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งานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บ

รักษา และด้านการจ่ายสินค้า

 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการ

คลังสินค้าของร้าน 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า

กรอบแนวคิดการวิจัย

การด�าเนินงานวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาเปรียบเทียบ

การจดัการคลงัสนิค้า ของร้านสะดวกซือ้ : 7-eleven 

กับ Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนิน

การตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. การก�าหนดประชากรและการเลือก

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มพนักงานร้าน 7-eleven จ�านวน

ทัง้สิน้ 6,300 สาขา ในเขตกรงุเทพมหานคร พนกังาน 

จ�านวน 44,338 คน กลุม่พนกังานร้าน Family Mart 

ทัง้สิน้ 305 สาขา ในเขตกรงุเทพมหานคร พนักงาน 

จ�านวน 2,008 คน โดยใช้วิธีการก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้สตูรการค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง

ได้น�าการเปิดตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan)

 2. การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั โดย

มรีะดบัค่าความเชือ่มัน่ ณ ระดับนยัส�าคญัทางสถิติ 

.05 (หมายถึงว่ายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน  

5% หรือมีความเชื่อมั่น 95%)

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 5. สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบค่า 

t-test และ f-test

ผลการวิจัย

 จากศึกษาเปรียบเทียบการจัดการคลัง

สินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family 

Mart ในเขตกรงุเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

งานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บ

รักษา และด้านการจ่ายสินค้าสรุปผลการวิจัย  

ดังนี้
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ต้องการของลกูค้ามากท่ีสดุนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็น

เป้าหมายสําคญัขององค์กรในธุรกิจ และในการ

วิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัจะใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการศึกษาประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินค้า 

ซึ่งนอกจากจะทราบระดับความมีประสิทธิภาพ

ของร้าน  7 -eleven และ Family Mart แ ล้วยัง

สาม ารถ นํ าม าใช้ ใน ก ารป รับ ป รุงเพ่ื อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการทํางานในปัจจุบันให้ดีมาก

ขึน้กวา่เดมิอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ

คลงัสินค้า ของร้าน 7-eleven  และ Family Mart 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ง า น รั บ สิ น ค้ า  ด้ า น ง า น บั น ทึ ก สิ น ค้ า  

ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสนิค้า 

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัการ

คลังสินค้าของร้าน 7-eleven กับ Family Mart 

ใน เขต ก รุง เท พ ม ห าน ค ร ใน  4  ด้ าน  ได้ แ ก่  

ด้ า น งา น รับ สิ น ค้ า  ด้ า น งาน บั น ทึ ก สิ น ค้ า  

ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสนิค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 
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ศักยภาพการบริหารจัดการ

คลังสินค้า 

 

การดาํเนินงานวจิัย 

 ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นศกึษาเปรียบเทียบ

การจัดการคลังสินค้า ของร้านสะดวกซือ้ : 7-

eleven กบั Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

H1 H2 H3 H4 H5 

H6 H7 H8 H9 
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 1. เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน  

394 คน คิดเป็นร้อยละ 56.13 และเพศชาย  

จ�านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 43.87 ส่วนใหญ่

อายุ 26 – 30 ปี จ�านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.16 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา อนุปริญญา  

หรอืเทียบเท่า จ�านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 50.71 

ส่วนใหญ่ต�าแหน่งที่ท�างาน แคชเชียร์ จ�านวน  

288 คน คิดเป็นร้อยละ 41.02 และส่วนใหญ ่

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 ปี จ�านวน 238 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.90

 2. ระดับประสิทธิภาพในการจัดการคลัง

สินค้า ของร้าน 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึก

สินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสินค้า 

อยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านงานรับสินค้า 

อันดับท่ีสอง ด้านงานบันทึกสินค้า อันดับที่สาม 

ด้านการเก็บรักษา และอันดับที่สี่ ด้านการจ่าย

สินค้า และระดับประสิทธิภาพในการจัดการคลัง

สนิค้า ของร้าน Family Mart ในเขตกรงุเทพมหานคร 

อยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการจ่ายสินค้า 

อันดับท่ีสอง ด้านงานบันทึกสินค้า อันดับที่สาม 

ด้านงานรบัสนิค้า และอนัดับท่ีสี ่ด้านการเก็บรกัษา 

 3. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า ท่ีมีสถานประกอบการ 

ต่างกันโดยภาพรวม 7-eleven มีการจัดการ 

คลังสินค้า ดีกว่า Family Mart เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน 7-eleven มค่ีาเฉลีย่การจดัการคลงัสนิค้า 

ดีกว่า Family Mart ทุกด้าน และมีความคิดเห็นต่อ

การจัดการคลังสินค้า โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เมือ่พิจารณา

รายด้าน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคลังสินค้า 

แตกต่างกันทุกด้าน

 4. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับ

สนิค้า ด้านงานบนัทกึสนิค้า ด้านการเกบ็รกัษา และ

ด้านการจ่ายสินค้า พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 

ที่มีอายุต่างกัน พบว่า พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 

7-eleven มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กัน เม่ือพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตก

ต่างกันทุกด้าน และ พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 

Family Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณารายด้าน มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกัน คอื 

ด้านการจ่ายสินค้า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า และด้านการเก็บ

รักษา

 5. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสนิค้า ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกัน 

พบว่า พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 7-eleven  

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน 

มคีวามคดิเหน็แตกต่างกันทกุด้าน และ ร้าน Family 

Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกัน  

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เมือ่พิจารณา
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รายด้าน มีความคดิเหน็ไม่แตกต่างกัน คอื ด้านการ

เก็บรักษา มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านงานรับสินค้า 

ด้านงานบันทึกสินค้า และด้านการจ่ายสินค้า 

 6. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า ท่ีมีต�าแหน่งที่ท�างาน 

ต่างกัน พบว่า พนกังานของร้านสะดวกซือ้ 7-eleven 

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ

พิจารณารายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ทุกด้าน และ ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และมี

ความคดิเหน็แตกต่างกัน อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 คือ ด้านการเก็บรักษา

 7. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า พนกังานของร้านสะดวกซือ้

ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน พบว่า 

พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 7-eleven มีความคิด

เห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย

ด้าน ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกัน และมี

ความคดิเหน็แตกต่างกัน อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 คือ ด้านงานบันทึกสินค้า และ ร้าน 

Family Mart มคีวามคดิเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

เมือ่พิจารณารายด้าน มคีวามคิดเหน็ไม่แตกต่างกัน

ทุกด้าน

อภิปรายผล

 จากการศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร

คลังสินค้าในร้าน 7-eleven กับ Family Mart ในเขต

กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสนิค้า 

ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้าน

การจ่ายสินค้า อภิปรายผล ดังนี้

 1. ระดับประสิทธิภาพในการจัดการคลัง

สินค้า ของร้าน 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึก

สินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสินค้า 

อยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านงานรับสินค้า 

อันดับท่ีสอง ด้านงานบันทึกสินค้า อันดับที่สาม 

ด้านการเก็บรักษา และอันดับที่สี่ ด้านการจ่าย

สินค้า และระดับประสิทธิภาพในการจัดการคลัง

สินค้า ของร้าน Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการจ่ายสินค้า 

อันดับท่ีสอง ด้านงานบันทึกสินค้า อันดับที่สาม 

ด้านงานรบัสนิค้า และอนัดบัท่ีสี ่ด้านการเก็บรกัษา 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวมพล จันทศาสตร์ 

(2550 : บทคัดย่อ) การศึกษาคร้ังน้ี ก�าหนด

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา 

หน่วยงานและต�าแหน่งงาน โดยศกึษาความคิดเหน็

ของบุคลากรท่ีมีต ่อการจัดการคลังสินค้าของ

โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา

บรษิทั ทเีอสไอ อเิลก็ทรอนกิส์ จ�ากัด ในด้านงานรบั

สินค้า งานบันทึกข้อมูลสินค้า งานจัดเก็บสินค้า 

และงานจ่ายสินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

คือ บุคลากรที่ท�างานภายในบริษัท ทีเอสไอ 
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อิเล็กทรอนิกส์ จ�ากัด ในฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่าย 

โลจิสติกส์และฝ่ายจัดซื้อจ�านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลู สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอื ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลจากการศึกษา

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 

25 ปี ระดับการศึกษาต�่ากว่าชั้นมัธยมปีที่  6  

โดยเป็นพนกังานปฏิบติัการในฝ่ายผลติ ผลการวจิยั

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านงานรับสินค้า มีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และ

สอดคล้องกับ สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์ (2560) ท�าการ

วิจัยเรื่องการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการคลังสินค้า 

ท่ีมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบความคิดเห็น 

ของพนักงาน ท่ีมีต่อการจัดการคลังสินค้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านการจดัการคลงัสนิค้า กับการจดัการคลงัสนิค้า

ท่ีมีประสิทธิภาพ ของบริษัท เอเชี่ยน เพนนินซูล่า

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ได้แก่ บคุลากรท่ีท�างานบรษิทั เอเชีย่น เพนนนิซลู่า 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ในแผนกคลังสินค้า จ�านวน  

70 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลเป ็นแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (T-Test) 

การวิเคราะห ์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  

(One-way ANOVA) และทดสอบความสัมพันธ์

ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันจากผล 

การวิจัย พบว่า งานรับสินค้า โดยรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

โดยด้านความถูกต้องในการรับสินค้าเข้าคลัง  

ด้านการระมัดระวังดูแลสินค้าในขณะตรวจนับ

สินค้าจากผู ้ท่ีส่งมอบสินค้า ด้านความถูกต้อง 

ของเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจรับสินค้า เช่น  

ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ด้านระยะเวลาในการ

ตรวจนับสินค้าตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งเสร็จ และ

ด้านความเป็นระเบียบในการจัดวางสินค้าในพ้ืนที่

ตรวจนับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า สรุปผลโดย

รวมของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัประสทิธิภาพอยู่

ในระดบัมาก โดยด้านการส่งข้อมลูไปยังหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้องในด้านความถูกต้องการตรงต่อเวลากับ

ด้านความสามารถในการให้บริการต่อผูท้ีม่าตดิต่อ

ได้ในกรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน ด้านการแก้ไขปัญหาใน

การท�างานท่ีเกิดขึ้นกับผู้ที่มาติดต่องาน ด้านการ

สื่อสารของพนักงานกับผู้ที่มาติดต่อในด้านความ

เข้าใจในสิ่งที่ต้องการของผู้มาติดต่อ และด้านการ

ให้บริการผู้ที่มาติดต่อในด้านความพร้อมของ

พนักงาน มารยาทของพนักงาน ด้านงานเก็บรักษา

สินค้า สรุปผล โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก

 2. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า ท่ีมีสถานประกอบการ 

ต่างกันโดยภาพรวม 7-eleven มีการจัดการ 

คลังสินค้า ดีกว่า Family Mart เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน 7-eleven มค่ีาเฉลีย่การจดัการคลงัสนิค้า 

ดีกว่า Family Mart ทุกด้าน และมีความคิดเห็นต่อ
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การจัดการคลังสินค้า โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 เมือ่พิจารณา

รายด้าน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคลังสินค้า 

แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งอาจเป็นเพราะ บริษัท ซี.พี. 

เซเว่นอีเลฟเว่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นบรษิทัแรกของ

ประเทศท่ีด�าเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง  

ซึง่มอีตัราการเตบิโตและขยายสาขาเพ่ิมสงูขึน้มาก

อย่างต่อเนือ่งเป็นเวลากว่า 10 ปี ทัง้น้ี ด้วยวิสยัทัศน์

ท่ีกว้างไกลของผูบ้ริหาร และหลกัการจดัการท่ีได้รบั

จากบริษัทต้นสังกัด คือ 7-eleven INC. ท�าให้

ประสบความส�าเร็จจนก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นน�า 

แห่งหนึง่ในภูมภิาคเอเชยี เพราะนอกจากสวสัดิการ

แล้ว บรษิทัยังให้โอกาสเรยีนรู ้ฝึกอบรมเทคนิคและ

วิธีการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ส�าหรับการให้บริการที่ดีย่ิงขึ้น ตลอดจนบริการใน

รปูแบบของ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” ซึง่เป็นวิวฒันาการ

ของร้านค้าปลกีในอนาคตทีส่ามารถบรกิารได้อย่าง

ไร้ขีดจ�ากัด เช่นบริการขายตั๋วภาพยนตร์ ตั๋วรถไฟ 

ตั๋วเครื่องบิน และรับช�าระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

เป็นต้น แม้จะเน้นการบริการที่สะดวกสบาย ทัน

สมัย แต่ไม่เคยละเลยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยยกเลกิการใช้โฟมบรรจสุนิค้า และเปลีย่นมาใช้

กระดาษแทน สนับสนุนการลดปริมาณขยะ ด้วย

การพิมพ์ข้อความบนถุงพลาสติกแนะน�าให้ลูกค้า

น�ากลบัมาใช้อกีคร้ัง การเปลีย่นหลอดไฟฟ้าภายใน

ร้านท้ังหมดเป็นหลอดผอม เพ่ือช่วยประหยัด

พลังงานในประเทศอีกด้วย

 3. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า ท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า  

ร้าน 7-eleven มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม ่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็น

ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ สุนันทา  

ศิริเจริญวัฒน์ (2555) สารนิพนธ์เร่ือง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา 

บริษัทภูมิไทย คอมซีส จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาการจัดการคลังสินค้าของบริษัทภูมิไทย 

คอมซีส จ�ากัด เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

บุคลากร บริษัทภูมิไทย คอมซีส จ�ากัด ที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการให้บริการงานคลังสินค้า และ

เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริการ

จัดการงานคลังสินค้ากับการให้บริการงานคลัง

สินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากร

ที่ท�างานในบริษัทภูมิไทย คอมซีส จ�ากัด ในฝ่าย

ผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายจัดซื้อ จ�านวน70 คน ซึ่งมา

จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์

ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (T-Test) การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way 

ANOVA) และทดสอบความสัมพันธ์ด ้วยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสัน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ประชากรทีม่เีพศต่างกัน อายุต่าง

กัน ระดับการศึกษาต่างกัน และต�าแหน่งงาน 

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคลังสินค้า  

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ผลการเปรียบเทียบการให้บริการงานคลัง

สินค้าที่มี เพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษา

ต่างกัน และต�าแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็น 

ต่อประสิทธิภาพการให้บริการงานคลังสินค้า 
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ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ผลการแสดงความสัมพันธ์ การจัดการคลัง

สนิค้ากับประสทิธิภาพการให้บรกิารงานคลงัสนิค้า 

ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกข้อมูลสินค้า  

ด้านงานสินค้า และด้านงานจ่ายสินค้ามีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านบันทึก

ข้อมูลสินค้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01และ ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดย 

ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน  คือ  ด้านการจ่ายสนิค้า  มคีวามคดิเหน็

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คือ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า และ

ด้านการเก็บรักษา

 4. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสนิค้า ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกัน 

พบว่า ร้าน 7-eleven มีความคิดเห็นโดยภาพรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เม่ือพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ทุกด้าน และ ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดย

ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน คือ ด้านการเก็บรักษา มีความคิด

เห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 คือ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า 

และด้านการจ ่ายสินค้า สอดคล้องกับอชิระ 

เมธารัชตกุล (2557) ท�าการวิจัยเรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้ากรณีศึกษา 

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพความแม่นย�า

ของข้อมูลสินค้าคงคลัง และศึกษาวิธีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บในคลังสินค้า เพ่ือศึกษา 

วิ ธีการปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบั ติงานให ้มี

ประสิทธิภาพที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้

บริการงานคลังสินค้า และเพ่ือหาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัด้านการบรกิารจดัการงานคลงัสนิค้า

กับการให้บริการงานคลังสินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการศึกษา คือบุคลคลากรท่ีท�างานในบริษัท 

พลาสติกทิพย์ จ�ากัด ในฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และ 

ฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งมาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

เคร่ืองมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลเป ็น

แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลี่ย(T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แบบทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบ

ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร

สัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากร 

ทีม่เีพศต่างกัน อายุต่างกนั ระดบัการศกึษาต่างกัน 

และต�าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

จัดการคลังสินค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

 5. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า ท่ีมีต�าแหน่งที่ท�างาน 

ต่างกัน พบว่า ร้าน 7-eleven มีความคิดเห็น 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน  

มีความคิดเห็นไม ่แตกต ่างกันทุกด ้าน และ  
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ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านส่วนใหญ่  

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และมีความคิดเห็น

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คือ ด้านการเก็บรักษา ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิตารีย์  

สาริ กัน(2553 : บทคัดย ่อ) การวิจัยครั้ง น้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังสินค้า และ 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังสินค้าบริษัท

เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด สาขา บางปู ตัวอย่างที่ใช้ใน

การศกึษาครัง้น้ี คอื พนกังานทีท่�างานในคลงัสนิค้า

ของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด จ�านวน 97 คน  

ซึง่ได้มาจากการสุม่ตัวอย่างอย่างง่าย ข้อมลูท่ีใช้ใน

การวิจัยประกอบด ้วยบทความทางวิชาการ  

แนวคิดทฤษฎี วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลเป ็น

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข ้อมูลโดยค่าร ้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ย (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA) และ 

การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู ่โดยใช้

สถิตLิSD ผลการวิจยัพบว่า ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ

ระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

และมีระยะเวลาในการท�างานอยู่ระหว่าง 6-10 ป ี

ข้อมูลปัจจัยด้านองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ 20 ปีข้ึนไป

ลักษณะของสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าส�าเร็จรูป 

และข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการคลัง

สินค้าพบว่าโดยรวมและรายด้านมีระดับความคิด

เห็นอยู ่ในระดับมากที่ สุดผลการเปรียบเทียบ

สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

เพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบตังิานแตกต่าง

กัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

จัดการคลังสินค้าไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มี

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น

เ ก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค ้า 

แตกต่างกัน และปัจจัยด้านองค์กร ระยะเวลา 

ที่ด�าเนินกิจการลักษณะของสินค้าท่ีแตกต่างกัน  

มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ

จัดการคลังสินค้าไม่แตกต่างกัน

 6. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสนิค้า ทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตัิ

งานต่างกัน พบว่า ร้าน 7-eleven มีความคิดเห็น

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นไม่แตกต่างกัน และมคีวาม

คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 คือ ด ้านงานบันทึกสินค ้า และ  

ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน มีความคิด

เห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน สอดคล้องกับ ซึ่ง

สอดคล้องกับ ฐิตารีย์ สาริกัน(2553 : บทคัดย่อ) 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ

คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังสินค้า 
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และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังสินค้าบริษัท

เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด สาขา บางปู ตัวอย่างที่ใช้ใน

การศกึษาครัง้น้ี คอื พนกังานทีท่�างานในคลงัสนิค้า

ของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด จ�านวน 97 คน  

ซึง่ได้มาจากการสุม่ตัวอย่างอย่างง่าย ข้อมลูท่ีใช้ใน

การวิจยัประกอบด้วยบทความทางวิชาการ แนวคิด

ทฤษฎี วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่อง

มอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (T-Test)  

การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-

way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่าง 

เป็นรายคู ่โดยใช้สถิติLSD ผลการวิจัยพบว่า  

ผลการเปรียบเทียบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย 

ส่วนบุคคลของพนักงาน เพศ อายุ และระยะเวลา

ในการปฏบิตังิานแตกต่างกัน มรีะดบัความคดิเหน็

เ ก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค ้า 

ไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา

แตกต ่าง กัน มี ระดับความคิดเห็นเ ก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าแตกต่างกัน  

และปัจจัยด้านองค์กร ระยะเวลาท่ีด�าเนินกิจการ

ลักษณะของสินค้าที่แตกต่างกัน มีระดับความคิด

เห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 

ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

 จากการศกึษาการเปรยีบเทียบการจดัการ

คลังสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ 

Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า  

ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสินค้า 

 ดังนั้นผู้วิจัย ขอเสนอแนะ ดังนี้

 1.  กรณีพนักงานใหม่ให้มีการท�า On the 

job training ทุกครั้งและ มีพี่เลี้ยง ท�าคู่มือ master 

list สนิค้าให้พนักงานถือปฏิบตังิาน และมกีารสอบ

ทดสอบทักษะวัดระดับทุกๆ 3 เดือน

 2.  ควรมีการประเมินวัดผลการท�างาน 

ด้วยแบบฟอร์มประเมินผลของพนักงานด้านการ 

รับสนิค้าในทกุ ๆ  เดอืนโดยให้หวัหน้าเป็นผูป้ระเมนิ 

เพ่ือน�ามาปรับปรุงการท�างานภายในคลังสินค้า 

ให้ดียิ่งขึ้น

 3. ควรมีการก�าหนดข้ันตอนเป็นแผนผัง

ในการบรกิารส�าหรบัผูท้ีม่าตดิต่อ รวมทัง้จดัท�าเป็น

คู ่มือการให้บริการเพ่ือให้เกิดมาตรฐานการให้

บริการที่ถูกต้อง แม่นย�า

 4. ควรเพ่ิมระบบป้องกันความปลอดภัย

ของสินค้าในระหว่างจัดเก็บรักษาสินค้า เช่น  

เพ่ิมกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นมุมอับ และจัดตั้ง 

หน่วยงานดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  

เพ่ือป้องกันเหตฉุกุเฉนิ รวมถึงระบบการป้องกันภัย

จากธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross - Sectional Study Research)  

เพ่ือศึกษาระดับและปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ความรู้สึกหรือทัศนคติของ

ข้าราชการที่มีต่อหน่วยงานตนเอง โดยเป็นสิ่งยึดเหน่ียวให้ยังคงปฏิบัติงานอยู่กับส�านักการแพทย์ต่อไป  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสายวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จ�านวน  

3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จ�านวน 351 คน 

ใช้แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบเอง เก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบข้ันตอน ผลการวิจัย พบว่า  

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะงานบรรยากาศองค์การ และการรับรู ้

ความยุตธิรรมในองค์การอยู่ในระดบัสงู ตวัแปรทีส่ามารถพยากรณ์ความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การของข้าราชการ

สายวิชาชีพในสังกัดส�านักการแพทย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ มี 2 ตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศองค์การ  

(P < 0.001) และการรบัรูค้วามยุตธิรรมในองค์การ (P < 0.001) โดยร่วมกันอธิบายความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การ

ข้าราชการสายวิชาชพีในสงักัดส�านกัการแพทย์ ร้อยละ 24.2 (R2 = 0.242) จากผลการวิจัยครั้งนี้ เสนอให้ 

ผู้บริหาร พิจารณาสนับสนุนปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดความอิสระในงาน และหามาตรการให้ข้าราชการ 

สายวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาลให้นานขึ้น อันจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความยึดม่ัน

ผูกพันต่อองค์การ

ค�าส�าคัญ: ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ, คุณลักษณะงาน, บรรยากาศองค์การ, การรับรู้ความยุติธรรมใน

องค์การ, ส�านักการแพทย์
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ABSTRACT

 This descriptive cross sectional survey aims to study the level of organizational commitment 

and is predictable factors of that commitment. The study sample were 351 professional personals 

of Medical Service Department, Bangkok Metropolitan Administration of 3 hospitals, Klang, Taksin 

and Charoenkrungpracharak. The research instruments used self-administrated questionnaire. 

The collection of data were during January 13 – February 23, 2018. The analysis of data using 

both descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis. The results showed that the 

organization commitment were at middle level, The job characteristic, organizational climate and 

organizational justice were at high level. It was also found that factor which could be predicted 

the organization commitments of personals significantly were organizational climate (P < 0.001) 

and organizational justice (P < 0.001) and these two factors could be explained the organizational 

commitment 24.2 percent (R2 = 0.242). From the results of this study, it was recommended that 

the high executive administrators were considered to support factors that promoted the health 

personals to have freedom in job and found out the preventive measure to keep personals to work 

longer in order to promote organizational commitment.

Keywords: Organization Commitment, Job Characteristic, Organizational Climate, Organizational 

Justice, Medical Service Department

บทน�า

 ประเทศไทยก�าลงัเผชญิกับปัญหาเก่ียวกับ

ระบบบรกิารสาธารณสขุและระบบก�าลงัคนสขุภาพ 

ได้แก่ การไหลของบุคลากรสุขภาพจากภาครัฐสู่ 

ภาคเอกชน ความต้องการและความคาดหวังของ

ประชาชนต่อระบบบริการสุขภาพสูงมากข้ึนมาก 

ท�าให้เกิดการเรียกร้องบริการและคุณภาพการ

บริการมากขึ้น และเกิดกรณีการร้องทุกข์ภายใต้

ระบบหลกัประกันสขุภาพมากขึน้ และการให้บรกิาร

สุขภาพท่ีเพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลมาจาก

หลายๆปัจจัย ส่งผลให้ภาระงานเพ่ิมมากขึ้นและ

ความต้องการก�าลังคนด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นและ 

มีทักษะที่ค่อนข้างเฉพาะ (ส�านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2550)

 กรุงเทพมหานครได้จัดท�าแผน พัฒนา

กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ข้ึน 

โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) ได้เห็นถึง 

ความส�าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ต้องการให้กรงุเทพมหานคร มรีะบบรหิารทรพัยากร

บคุคลเข้มแขง็ เอือ้ต่อความเป็นธรรมสามารถสร้าง

สมดุลระหว่างชีวิตการท�างาน และชีวิตส่วนบุคคล

ของผูป้ฏบิตังิานตลอดจนสามารถดงึดดูผูม้คีวามรู้ 

ความสามารถสูง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ  

งานของบุคลากร รวมทั้งการสร้างความผูกพันของ
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บุคลากรท่ีมีต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประเด็น 

ที่ มีความส�าคัญและท ้าทายต ่อการพัฒนา

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ใ น อ น า ค ต อ ย ่ า ง ย่ิ ง  ซึ่ ง

กรุงเทพมหานครมีแนวโน ้มสูญเสียบุคลากร 

ผู ้มีความรู ้ ความสามารถ และขาดระบบจูงใจ 

คนเก่ง โดยในแต่ละปี กรงุเทพมหานครต้องสญูเสยี

บุคลากรเป็นจ�านวนมากด้วยสาเหตุต่างๆ ได้แก่ 

การโอนออก เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุ

ราชการก่อนก�าหนด การลาออกและการถงึแก่กรรม 

(ส�านักยุทธศาสตร์และประเมนิผลกรงุเทพมหานคร, 

2556)

 ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเป็น

หน่วยงานหน่ึงอยู่ภายใต้สังกัดกรุงเทพ มหานคร  

ที่มีบุคลากรทางด้านสุขภาพเป็นจ�านวนมาก 

เน่ืองจากมอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกับการด�าเนนิการให้

บรกิารตรวจรกัษาพยาบาล การส่งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกันโรค บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉนิ การจดัการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทาง

วิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล (กอง

วิชาการ ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, 2558) 

ในแต่ละปีส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  

สูญเสียข้าราชการสายวิชาชีพทางด้านสุขภาพ

จ�านวนมาก โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2559 สูญเสีย

ข้าราชการจากการโอนออก โอนย้าย ลาออก และ

เกษยีณราชการ ร้อยละ 4.84 ในจ�านวนน้ีพบว่าเป็น

บุคลากรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ (แพทย์ พยาบาล 

เภสัชกร ทันตแพทย์)ร้อยละ 71.84 และบุคลากร

สายอื่นๆ เพียง ร้อยละ 28.16 (ข้อมูลจากฝ่ายการ

เจ้าหน้าที่ ส�านักงานเลขานุการส�านักการแพทย์) 

และเนื่องจากมีจ�านวนผู ้ป่วยนอกมารับบริการ 

เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2559 มผีูป่้วย

นอกมารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการ

แพทย์ทั้ง 9 แห่ง จ�านวน 3,837,108 ราย และ 

เข้ารับบริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของ 

ส�านักการแพทย์ จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล

กลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ์ จ�านวน 2,190,061 ราย  

คดิเป็นร้อยละ 57.08 โดยโรงพยาบาลกลางมผีูป่้วย

นอกมารับบริการ  จ� านวน 654,305 ราย  

โรงพยาบาลตากสิน จ�านวน 733,730 ราย และ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จ�านวน 780,026 

ราย (ร้อยละ 17.05, ร้อยละ 19.69 และร้อยละ 

20.33 ตามล�าดบั) (ข้อมลูจาก กลุม่งานสารสนเทศ

และสถิติ ส�านักงานพัฒนาระบบบริการทางการ

แพทย์) ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าจ�านวนผู้ป่วย

มารับบริการเพ่ิมมากขึ้น ท�าให้ภาระงานของ

ข้าราชการสายวิชาชีพมีเพ่ิมมากข้ึน อาจส่งผลต่อ

ความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การได้ ผูบ้รหิารส�านกัการ

แพทย์จึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ โดยก�าหนด

นโยบายหนึ่งในการบริหารงานส�านักการแพทย์  

ปี พ.ศ. 2559 ประเด็นในด้านการสร้างเสริมการ

พัฒนาองค์การไปสู ่“องค์การแห่งความสขุ” ซึง่สอด 

คล้องกับพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  

พ.ศ. 2556-2575 โดยเน้นการให้บคุลากรได้ปฏิบติังาน

อย่างมีความสุขเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน ร่วมท้ัง

สร้างความรัก และความผูกพันต่อองค์การ และ 

ผลการวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

เสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การและรักษา

บคุลากรทีม่คีณุค่าให้คงอยู่กับองค์การให้นานท่ีสดุ

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือพยากรณ์ปัจจัยคุณลักษณะงาน 

บรรยากาศองค์การ การรับรู ้ความยุติธรรมใน

องค์การ ต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
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ข้าราชการสายวิชาชีพ สังกัดส�านักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและ

ของข้าราชการสายวิชาชีพ 

 2. เ พ่ื อ วั ด ร ะ ดั บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ง า น 

บรรยากาศองค์การ การรับรู ้ความยุติธรรมใน

องค์การ และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ

ข้าราชการสายวิชาชีพ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาค ตัด

ขวาง (Cross - Sectional Study Research) เพื่อ

ศกึษาระดบัและปัจจยัทีส่ามารถพยากรณ์ความยึด

มั่นผูกพันต่อองค์การ และศึกษาคุณลักษณะส่วน

บุคคล คุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์การ และ

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของข้าราชการ

สายวิชาชพี ส�านกัการแพทย์ กรงุเทพมหานคร โดย

เลือกศึกษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิอย่าง

เจาะจง (Purposive Sampling) คือ ข้าราชการสาย

วิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัด ส�านักการแพทย์ 

จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรง

พ ย า บ า ล ต า ก สิ น  แ ล ะ โ ร ง พ ย า บ า ล

เจริญกรุงประชารักษ์ จ�านวน 351 คน การสุ่ม

ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Sampling)จ�าแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิตาม

กลุม่วิชาชพี และสุม่ตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบ บงัเอญิ

มีสัดส่วน (Proportional-Accidental Sampling) 

ตามสัดส่วนของข้าราชการสายวิชาชีพ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ระหว่างวันท่ี 19 มกราคม ถึงวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2561 โดยเกณฑ์การคัดออก คือ 

ข้าราชการสายวชิาชพีทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร

ระดับสูงของส�านักการแพทย์ สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู คอื สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

สถติเิชงิอนุมาน ได้แก่ สถิตวิิเคราะห์การถดถอยพหุ

แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) เพ่ือหาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความ

ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การได้ งานวิจัยนี้ได้รับอนุมัติ

การวจิยัจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน

ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 

ตามเอกสารรับรองที่ U040q/60_EXP 

ขนาดตัวอย่าง

 ประชากรในการศกึษาครัง้น้ี คอื ข้าราชการ

สายวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ 

นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการ แพทย์ นัก

กายภาพบ�าบัด) ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของ

ส�านักการแพทย์ จ�านวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรง

พยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรง

พยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จ�านวน 1,887 คน

กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ค�านวณจากสูตร

ของคอแครน (Cochran, 1977) ดังนี้

 เ พ่ือป ้องกันความผิดพลาดในการส่ง

แบบสอบ ถามกลับคืนไม่ครบ ผู้วิจัยจึงเพิ่มจ�านวน

ตวัอย่างอกี 10 % เท่ากับ 33 คน รวมขนาดตวัอย่าง

ที่เก็บข้อมูลทั้งหมด 371 คน
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กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 ตาม

เอกสารรับรองท่ี U040q/60_EXP  

ขนาดตัวอย่าง 

ป ระ ช า ก รใน ก า รศึ ก ษ า ค รั ้ง นี ้  คื อ 

ข้าราชการสายวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

ทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการ 

แพทย์  นักกายภาพบําบัด) ท่ีป ฏิบัติ งานใน

โรงพยาบาลของสํานักการแพทย์ จํานวน 3 

โร ง พ ย า บ า ล  ไ ด้ แ ก่  โร ง พ ย า บ า ล ก ล า ง 

โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ์ จํานวน 1,887 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้นี ้คํานวณ

จากสตูรของคอแครน (Cochran, 1977) ดงันี ้

สตูร     

   =  =  338 คน  

 

เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการส่ง

แบบสอบ ถามกลับคืนไม่ครบ ผู้ วิจัยจึงเพิ่ ม

จํานวนตัวอย่างอีก 10 % เท่ากับ 33 คน รวม

ขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บข้อมลูทัง้หมด 371 คน 

การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย

จําแนกประชากรออกเป็นชัน้ภูมิตามกลุ่มวิชาชีพ

ท่ีกําหนด ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพแพทย์ กลุ่ม

วิชาชีพพยาบาล กลุ่มวิชาชีพอ่ืนๆ (เภสชักร ทนัต

แพทย์ นกัเทคนิคการแพทย์ นกัรังสีการแพทย์ นกั

กายภาพบําบดั) จากนัน้จึงทําการสุม่ตวัอย่างโดย

ใช้ วิ ธี แ บ บ บั ง เอิ ญ  มี สัดส่ วน  (Proportional-

Accidental Sampling)  ต า ม สั ด ส่ ว น ข อ ง

ข้าราชการสายวิชาชีพ เพ่ือทําการเก็บข้อมลูตอ่ไป 

(ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามโรงพยาบาลในสงักดัสํานกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

 

กลุ่มวชิาชีพ 
รพ. กลาง รพ. ตากสิน รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ 

ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง 

แพทย์ 86 17 77 15 75 15 

พยาบาล 452 89 512 101 534 105 

อ่ืนๆ 53 10 55 11 43 8 

-เภสชักร 14 2 16 3 11 2 

-ทนัตแพทย์ 8 2 7 2 8 1 

-นกัเทคนิคการแพทย์ 17 2 19 3 19 3 

- นกัรังสีการแพทย์ 7 2 6 1 2 1 

- นกักายภาพบําบดั 7 2 7 2 3 1 

รวม 591 116 644 127 652 128 
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 การสุ ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่าง  

แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  

โดยจ�าแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิตามกลุ ่ม

วิชาชีพที่ก�าหนด ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพแพทย์ 

กลุ่มวิชาชีพพยาบาล กลุ่มวิชาชีพอื่นๆ (เภสัชกร 

ทนัตแพทย์ นักเทคนคิการแพทย์ นักรงัสกีารแพทย์ 

นักกายภาพบ�าบัด) จากนั้นจึงท�าการสุ่มตัวอย่าง

โดยใช้วิธีแบบบังเอิญ มีสัดส่วน (Proportional-

Accidental Sampling) ตามสดัส่วนของข้าราชการ

สายวชิาชพี เพ่ือท�าการเก็บข้อมลูต่อไป (ตารางท่ี 1)

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาชีพ
รพ. กลาง รพ. ตากสิน รพ. เจริญกรุงประชารักษ์

ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง

แพทย์ 86 17 77 15 75 15

พยาบาล 452 89 512 101 534 105

อ่ืนๆ 53 10 55 11 43 8

- เภสัชกร 14 2 16 3 11 2

- ทันตแพทย์ 8 2 7 2 8 1

- นักเทคนิคการแพทย์ 17 2 19 3 19 3

- นักรังสีการแพทย์ 7 2 6 1 2 1

- นักกายภาพบ�าบัด 7 2 7 2 3 1

รวม 591 116 644 127 652 128

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช ้ในการวิจัยครั้ งนี้  เป ็น

แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากต�าราเอกสารวิชาการ และการ

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องร่วมกับการดดัแปลง

จากแบบสอบถามที่มีอยู่โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

จ�านวนทั้งสิ้น 66 ข้อ ดังนี้

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับคณุลกัษณะ

ส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา ระยะเวลาใน

การปฏิบตังิาน และประเภทของวิชาชพี ทีส่�านกัการ

แพทย์ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 7 ข้อ ข้อค�าถาม

เป็นแบบเลือกตอบและเติมค�าลงในช่องว่าง

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคณุลกัษณะ

งาน ลักษณะข้อค�าถามปลายปิด ผู้วิจัยดัดแปลง 

ตามกรอบแนวคิดของแฮคแมนและโอลแฮม 

(Hackman & Oldham, 1980) จ�านวน 15 ข้อ ที่มี

องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความหลากหลาย

ของงาน ด้านความมเีอกลกัษณ์ของงาน ด้านความ

ส�าคญัของงาน ด้านความมอีสิระของงาน และด้าน

การรับรู้ผลการปฏิบัติงาน โดยมีค่าความเชื่อมั่น

โดยรวม (Reliability) เท่ากับ 0.810
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 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศ

องค์การ ลักษณะข้อค�าถามปลายปิด ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นมาจากกรอบแนวคิดของ สเตียร์ (Steer, 1977) 

จ�านวน 14 ข้อ ที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

โครงสร้างขององค์การ ด้านนโยบายและการปฏิบติั

ของผู้น�า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีและ

วิทยาการต่างๆ โดยมีค่าความเชื่อมั่นโดยรวม 

(Reliability) เท่ากับ 0.951

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้

ความยุตธิรรมในองค์การ ลกัษณะข้อค�า ถามปลาย

ปิด ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแนวคิดของคอลควิท 

(Colquitt, et al., 2009) จ�านวน 12 ข้อ ประกอบ

ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายผลตอบแทน 

ด้านกระบวนการ ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีค่าความเชื่อมั่นโดย

รวม (Reliability) เท่ากับ 0.944

 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความ 

ยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การ ลักษณะข้อค�าถามปลายปิด 

ผู ้วิจัยสร้างข้ึน โดยใช้แนวคิดของเมเยอร์ และ 

อัลเลน (Meyer & Allen, 2002) ประกอบด้วย 

ข้อค�าถามทางบวกและทางลบท้ังหมด 18 ข้อ  

ซึ่งวัดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านจติใจ (Affective Commitment) ด้านการคงอยู่ 

(Continuance Commitment) และด้านบรรทดัฐาน 

(Normative Commitment) โดยมีค่าความเชื่อมั่น

โดยรวม (Reliability) เท่ากับ 0.887

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 ผู ้ วิจัยน�าแบบสอบถามที่สร ้างขึ้นเพ่ือ 

การวิจัยครั้งน้ีไปทดสอบความเท่ียงตรงและความ

เชื่อมั่น ดังนี้

 1.  การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดย 

ผู ้ เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจ 

ความตรงตามเน้ือหา ความถูกต้องเหมาะสมของ

ภาษาความครอบคลุมตัวแปรและวัตถุประสงค์ 

และความถูกต้องของการวัดและเกณฑ์การให้

คะแนน สถิติที่ใช้ คือ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC : 

Item Objective Congruence Index) ซึ่งเป็น 

การวัดข้อค�าถามเป็นรายข้อ และควรมีค่า IOC 

มากกว่า 0.5 ขึ้นไป

 2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปท�าการทดสอบ (try-out) 

กับกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ ่ม

ที่ท�าการศึกษาจ�านวน 30 คน จากโรงพยาบาล 

สิรินธร ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จากนั้น

น�าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาความ 

เช่ือมั่นโดยการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alfa 

Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ดังได้แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความเชื่อมั่นของ 

เครื่องมือวิจัย

เคร่ืองมือ
จ�านวน 

(ข้อ)

ค่าความ

เช่ือม่ัน

- คุณลักษณะงาน 15 0.810

- บรรยากาศองค์การ 14 0.951

- การรับรู้ความยุติธรรม

ในองค์การ

12 0.944

- ความยึดม่ันผูกพันต่อ

องค์การ

18 0.887
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ผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการสายวิชาชีพ 

ท่ีปฏิบัติงานในสังกัดส�านักการแพทย์ ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.2 ช่วงอายุระหว่าง  

30-39 ปี มีจ�านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 33.3 และ 

ช่วงอายุที่มีจ�านวนน้อยที่สุด คืออายุตั้งแต่ 50 ปี 

ขึ้นไป ร้อยละ 16 โดยมีอายุเฉลี่ย 37.6 ปี ส่วนใหญ่

มีสถานภาพโสด ร้อยละ 60.7 จบการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรมีากท่ีสุด ร้อยละ 86 โดยรายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 37,949บาท ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน น้อยกว่า 

5 ปี มีจ�านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 ปี  

และส่วนใหญ่เป็นวิชาชีพพยาบาล ร้อยละ 79.8 

(ตารางที่ 3)

 ระดับคุณลักษณะงานของข้าราชการสาย

วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสังกัดส�านักการแพทย์โดย

รวม อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะงาน

โดยรวมเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.34 ในรายด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ด้านความ ส�าคัญของงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ซึง่อยู่ในระดับ

สูง และในรายด้านท่ีมีค ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  

ด้านอิสระในการท�างาน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.73 เมื่อวิเคราะห์ในรายข้อ พบว่า ในด้าน

ความส�าคัญของงาน (งานมีความส�าคัญต่อชีวิต

และคุณภาพชีวิตของผู ้อื่น) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

(Mean = 4.71, S.D. = 0.478) และในด้านความมี

อิสระในงาน (อิสระในการก�าหนดเวลาในการ

ท�างานท่ีรับผิดชอบ) มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด (Mean = 

3.04, S.D. = 1.059) (ตารางที่ 4)

 ระดับบรรยากาศองค์การของข้าราชการ

สายวิชาชพีท่ีปฏบิตังิานในโรงพยาบาลสงักัดส�านัก

การแพทย์โดยรวม อยู ่ในระดับสูง ค ่าเฉลี่ย

บรรยากาศองค์การโดยรวมเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 ในรายด้านที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ด้านโครงสร้างขององค์การ ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  

0.55 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และในรายด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยท่ีสุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในระดับสูง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.69 ในรายข้อ พบว่า ในด้านโครงสร้างของ

องค์การ (หน่วยงานมีโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน) 

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 4.18, S.D. = 0.607) 

และในด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ (หน่วยงาน

มเีคร่ืองมอืและอปุกรณ์เพียงพอต่อการปฏบิตังิาน) 

มีค ่ า เฉลี่ ยต�่ าที่ สุด  (Mean = 3.49,  S .D.  

= 0.944) (ตารางที่ 4)

 ระดับการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ

ของข้าราชการสายวิชาชพีท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล

สังกัดส�านักการแพทย์โดยรวม อยู่ในระดับสูง  

ค่าเฉลีย่การรบัรูค้วามยุตธิรรมขององค์การโดยรวม

เท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  

0.53 ในรายด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้าน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ซึ่งอยู่ใน 

ระดับสูง และในรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ด้านการกระจายผลตอบแทน ซึ่งอยู่ในระดับสูง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.61 ในรายข้อ พบว่า ในด้านปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล (หัวหน้างานเอาใจใส่และให้เกียรติ



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
117

ในการมอบหมายงาน) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 

4.03, S.D. = 0.676) และในด้านการกระจาย 

ผลตอบแทน (ค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกับงาน) 

มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด (Mean = 3.30, S.D. = 0.975) 

(ตารางที่ 4)

 ระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ

ข้าราชการสายวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

สังกัดส�านักการแพทย์โดยรวม อยู่ในระดับปาน

กลาง ค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดย

รวมเท่ากับ 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

0.46 ในรายด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ ด้านจติใจ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.60 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และในรายด้านที่มี

ค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ด้านการคงอยู่ ซึง่อยู่ในระดบั

ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 0.70 ในรายข้อ พบว่า ในด้าน

จติใจ (รู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของส�านกัการแพทย์) มค่ีา

เฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 4.24, S.D. = 0.631) อยู่ใน

ระดับสูง และในด้านการคงอยู่ (บางครั้งรู้สึกกังวล 

เก่ียวกับความเป็นไปขององค์การ ถ้าหากไม่มีตน) 

มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด (Mean = 2.37, S.D. = 0.898) 

อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4)

ตารางท่ี 3 แสดงจ�านวนและร้อยละของข้าราชการวิชาชพีฯ จ�าแนกตามลักษณะส่วนบคุคล 

 
ลักษณะ

ส่วนบุคคล

จำานวน

(351)

ร้อยละ

(100.0)

เพศ
- ชาย 31 8.8
- หญิง 320 91.2
อายุ (ปี)
- 20-29 ปี 104 29.6
- 30-39 ปี 117 33.3
- 40-49 ปี 74 21.1
- 50 ปีข้ึนไป 56 16.0
Mean = 37.62 S.D. = 10.19 

Min = 22 Max = 59
สถานภาพสมรส
- โสด 213 60.7
- สมรส 127 36.2
- หม้าย/หย่า/แยก 11 3.1
การศึกษา
- ปริญญาตรี 302 86.0
- ปริญญาโท 48 13.7
- ปริญญาเอก 1 0.3
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ลักษณะ

ส่วนบุคคล

จำานวน

(351)

ร้อยละ

(100.0)

รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท/เดือน)

- น้อยกว่า 25,000 บาท 77 21.9

- 25,000 ถึง 34,999 บาท 100 28.5

- 35,000 ถึง44,999 บาท 84 23.9

- ต้ังแต่ 45,000 บาทข้ึนไป 90 25.6

Mean = 37,949.17 S.D. = 25,440.51 Min = 15,000 Max = 300,000

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน

น้อยกว่า 5 ปี 122 34.8

- 5 – 9 ปี 55 15.7

- 10 – 14 ปี 46 13.1

- 15 – 19 ปี 37 10.5

- 20 ปีข้ึนไป 91 25.9

Mean = 12.19 S.D.= 10.14 Min = 1 เดือน Max = 39 ปี

ประเภทวิชาชีพ

- แพทย์ 38 10.8

- พยาบาล 280 79.8

- อ่ืนๆ 33 9.4

(เภสัชกร ทันตแพทย์ นักเทคนิคการ แพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพ บ�าบัด)

ตารางท่ี 4 แสดงระดับคุณลกัษณะงาน บรรยากาศองค์การ การรับรูค้วามยุตธิรรมในองค์การ และความยึด

มัน่ผกูพันต่อองค์การ ของข้าราชการสายวชิาชพี สงักัดส�านกัการแพทย์

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ

คุณลักษณะงานโดยรวม 3.94 0.34 สูง
- ด้านความหลาก หลายของงาน 4.25 0.53 สูง
- ด้านเอกลักษณ์ของงาน 3.77 0.55 สูง
- ด้านความส�าคัญของงาน 4.35 0.58 สูง
- ด้านความอิสระในงาน 3.45 0.73 ปานกลาง
- ด้านการรับรู้ผลการปฏิบัติงาน 3.88 0.58 สูง
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ตัวแปร Mean S.D. ระดับ

บรรยากาศองค์การโดยรวม 3.87 0.53 สูง

- ด้านโครงสร้างขององค์การ 4.03 0.55 สูง

- ด้านนโยบายและการปฏิบัติงานของผู้น�า 3.91 0.54 สูง

- ด้านส่ิงแวดล้อม 3.77 0.69 สูง

- ด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ 3.87 0.60 สูง

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม 3.87 0.53 สูง

- ด้านการกระจายผลตอบแทน 3.67 0.61 สูง

- ด้านกระบวนการ 3.92 0.62 สูง

- ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3.98 0.58 สูง

- ด้านข้อมูลข่าวสาร 3.93 0.62 สูง

ความยึดม่ันผูก พันต่อองค์การโดยรวม 3.44 0.46 ปานกลาง

- ด้านจิตใจ 3.89 0.60 สูง

- ด้านการคงอยู่ 2.85 0.70 ปานกลาง

- ด้านบรรทัดฐาน 3.58 0.55 ปานกลาง

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขัน้ตอนของตวัแปรอิสระทีม่คีวามสมัพันธ์กับความยึดมัน่ผูกพันต่อ

องค์การของข้าราชการสายวชิาชพีสงักัดส�านกัการแพทย์

ตัวแปรอิสระ R2 R2change t p-value

- บรรยากาศองค์การ 0.217 0.217 3.911 0.001

- การรับรู้ความยุติธรรม 0.242 0.025 3.388 0.001

Constant (ค่าคงที่) = 1.602

 บรรยากาศองค์การอธิบายความแปรปรวน

ของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ได้อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิตทีิร่ะดับ 0.05 โดยมสีมัประสทิธ์การ

พยากรณ์ (R2 = 0.217) หมายความว่า บรรยากาศ

องค์การสามารถพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การ ได้ร้อยละ 21.7 เมือ่เพ่ิมตัวพยากรณ์ การ

รบัรูค้วามยุติธรรมในองค์การ ท�าให้สมัประสทิธ์การ

พยากรณ์เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 24.2 (R2 = 0.242) สามารถ

เพ่ิมอ�านาจการพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซ่ึงบรรยากาศองค์การและการรบั

รู้ความยุตธิรรม สามารถอธิบายความยึดมัน่ผูกพัน

ต่อองค์การได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.5 (R2
change

 = 0.025) 
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 ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบ 

ขัน้ตอนของตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพันธ์กับความ

ยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การของข้าราชการสายวิชาชพี

ของโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ สามารถ

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

ความยึดม่ันผูกพนัต่อองค์การ = 1.602 + 0.261 

(บรรยากาศองค์การ) + 0.211 (การรับรู้ความ

ยุตธิรรมในองค์การ)

วจิารณ์

 ข้าราชการสายวิชาชีพสังกัดส�านักการ

แพทย์ มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดยรวม 

อยู่ในระดบัปานกลาง (Mean = 3.44, S.D. = 0.46) 

สาเหตุที่ท�าให้ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอยู่ใน

ระดับปานกลาง อาจมาจากสาเหตุท่ีปัจจุบัน 

ภาระงานและความรับผิดชอบของข้าราชการ 

สายวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีจ�านวน 

เพ่ิมมากข้ึน ตามแนวนโยบายการบริหารงานของ 

โรงพยาบาล รวมถึงการเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน

จากสถาบันพัฒนาคุณภาพต่างๆ เป็นภาระงาน 

ท่ีเพ่ิมมากขึ้น นอกเหนือจากงานประจ�า ท�าให้

ข้าราชการสายวิชาชีพส่วนใหญ่ต้องการลาออก  

แต่ในสภาวะความเป็นจริง การลาออกอาจส่งผล

เสียต่างๆต่อการด�ารงชีวิตตามมา รวมท้ังอาจมี

ความผูกพันกับเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน 

 จงึยังคงท�างานต่อไปและไม่อยากลาออกกในเวลา

นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ เนาวรัตน์ เจริญสุข 

(2553) ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจและบรรยากาศ

องค์การที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ

ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด

บุรีรัมย์ ประเทศไทย ซึ่งพบว่าระดับความยึดมั่น

ผกูพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชพีในโรงพยาบาล

ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย ์  อยู ่ในระดับปานกลาง  

การศกึษาของจดิาภา นากา (2552) ศกึษาเก่ียวกับ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในองค์การ

พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์อนิเตอร์ 

เนชันแนล ซึ่งพบว่า ระดับความยึดมั่นผูกพันใน

องค์การของพยาบาลวิชาชพีอยู่ในระดบัปานกลาง 

และการศึกษาของอุทัยวรรณ ช่วยตน (2554) 

ศึกษาเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุท่ีปฏบิตังิานในสถานีอนามยั 

กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย กรณี

ศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับความยึดมั่น

ผูกพันในองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 

 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การในรายด้าน 

พบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ  

อยู่ในระดับสูง (Mean = 3.89, S.D. = 0.60) ส่วน

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่และ

ด้านบรรทัดฐาน อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 

2.85, S.D. = 0.70 ; Mean = 3.58, S.D. = 0.55) 

โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู ่ในความยึดมั่น

ผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ คือ ข้าราชการสาย

วิชาชพีสงักัดส�านักการแพทย์รูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของ

องค์การ (Mean = 4.24) และอยู่ในระดับสูง  

ส่วนรายข้อท่ีมค่ีาคะแนนเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ อยู่ในความ

ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ คือ การที่

ข ้าราชการสายวิชาชีพรู ้สึกเป็นกังวลเก่ียวกับ 

ความเป็นไปของส�านักการแพทย์ หากไม่มีตน 

(Mean = 2.37) และอยู ่ในระดับปานกลาง  

ซึ่งมีคะแนนไม่เห็นด้วย ร้อยละ 52.4 ซึ่งมากกว่า

คะแนนไม่แน่ใจและเห็นด้วย น่ันหมายถึงการ 

ทีข้่าราชการสายวิชาชพีสงักัดส�านกัการแพทย์ไม่มี

ความรู้สึกกงัวลเกี่ยวกบัส�านักการแพทย์ อาจเนือ่ง
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มาจากส�านกัการแพทย์เป็นองค์การท่ีก่อต้ังมานาน

และมีบุคลากรท่ีมีความสามารถจ�านวนมาก  

จึงท�าให้องค์การสามารถด�าเนินไปได้ หากไม่มี

ตนเอง 

 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านการ 

คงอยู่ พบว่า ความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การโดยรวม

และรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทกุข้อ ส่วนรายข้อ

ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้าราชการสาย

วิชาชพีมคีวามกังวลใจท่ีจะลาออกในเวลาน้ี (Mean 

= 3.18) ให้คะแนนในระดับเหน็ด้วย ร้อยละ 42.4  

ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.2 และไม่แน่ใจ ร้อยละ  

33.3 และรายข้อท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ 

ข้าราชการสายวิชาชีพมีความกังวลใจเก่ียวกับ 

ความเป็นไปของส�านักการแพทย์ หากลาออก 

(Mean = 2.37) ให้คะแนนในระดับไม่เห็นด้วย  

ร้อยละ 52.4 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 39.3 และเห็นด้วย  

ร้อยละ 8.3 

 ความยึดมั่นผูกพันต ่อองค ์การด ้าน

บรรทดัฐาน พบว่าในรายด้านความยึดมัน่ผกูพันต่อ

องค์การอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนในรายข้ออยู่ใน

ระดับสูงและระดับปานกลาง ส่วนรายข้อที่มีค่า

คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ข้าราชการสายวิชาชีพมี

ความจงรกัภกัดกัีบส�านกัการแพทย์ เพราะให้สิง่ดีๆ

มาโดยตลอด (Mean = 3.83) ให้คะแนนในระดับ

เห็นด้วย ร้อยละ 74.6 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 2.9 และ

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.5 และรายข้อที่มีค่าคะแนน

เฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ข้าราชการสายวิชาชีพรู้สึกผิด 

ท่ีจะลาออกจากส�านักการแพทย์ (Mean = 2.8)  

ให้คะแนนในระดับไม่แน่ใจ ร้อยละ 44.7 ไม่เห็น

ด้วย ร้อยละ 32.8 และเห็นด้วย ร้อยละ 22.5 

 จากผลการศึกษาที่ได้ ท�าให้สรุปได้ว่า

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสาย

วิชาชีพสังกัดส�านักการแพทย ์  อยู ่ ในระดับ 

ปานกลางนั้น อาจเพราะส�านักการแพทย์ เป็น 

หน่วยงานหน่ึงของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ

หลักในด้านการดูแลรักษาสุขภาพของประชากร 

ในกรุงเทพมหานคร จึงท�าให้ภาระงานเพิ่มมากขึ้น

และความต้องการด้านการแพทย์ของผู้ป่วยมีมาก

ขึ้น แต่ส�านักการแพทย์เป็นองค์การที่ก่อตั้งมาเป็น

ระยะเวลานาน จึงท�าให้มีระบบในการปฏิบัติงาน 

ระบบการดูแลสมาชิกในองค์การท่ีค่อนข้างดี  

จึงท�าให้ข้าราชการสายวิชาชีพรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์การ มีความจงรักภักดีกับส�านักการแพทย์ 

เพราะให้ส่ิงดีๆมาโดยตลอด และรู้สึกไม่เป็นกังวล

ใจถึงการ คงอยู่ของส�านักการแพทย์ หากไม่มีตน 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพล สามารถพยากรณ์ความ

ยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การของข้าราชการสายวิชาชพี

สังกัดส�านักการแพทย์ จากผลการวิจัยท�าให้ทราบ

ได้ว่า ปัจจัยแรก คือ บรรยากาศองค์การ สามารถ

พยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค ์การของ

ข้าราชการสายวิชาชีพสังกัดส�านักการแพทย์  

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.456, p-value 

< 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปภาวดี 

เหล่าพาณิชย์เจริญ (2553) พบว่า ศึกษาเกี่ยวกับ

ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  ที่พบว ่าป ัจจัยด ้าน

คุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การช่วย

พยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 

41.2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

เนาวรตัน์ เจรญิสขุ (2553) ศกึษาเก่ียวกับแรงจงูใจ

และบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อความยึดมั่น

ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชพีในโรงพยาบาล

ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย พบว่า ตัวแปร 

ที่สามารถร่วมกันท�านายความยึดมั่นผูกพันต่อ
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องค์การ คือ บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน อธิบายได้ร้อยละ 26 และร้อยละ  

29 ตามล�าดับ ดังนั้น ท�าให้ทราบว่า บรรยากาศ

องค์การสามารถท�าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การได้ เมื่อข้าราชการสายวิชาชีพสังกัดส�านัก

การแพทย์มีการรับรู ้บรรยากาศต่อองค์การท่ีดี  

จะเป็นแรงกระตุน้ให้ข้าราชการสายวชิาชพีมคีวาม

สุขในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดความผูกพัน

ต่อองค์การด้วย 

 ปัจจัยท่ีสอง คือ การรับรู้ความยุติธรรม 

สามารถพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ

ของข้าราชการสายวิชาชีพสังกัดส�านักการแพทย์ 

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.456, p-value 

< 0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของ ปาริชาติ 

ปานส�าเนียง (2555) พบว่า การรับรู้ความยุติธรรม

มอีทิธิพลทางบวกต่อความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การ

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของ 

คณะแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า

พยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 23 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ 0.05 

ข้อเสนอแนะ

 1. ด้านคุณลักษณะงาน โรงพยาบาลใน

สังกัดส�านักการแพทย์รองรับผู ้ป ่วยในหนึ่งวัน 

มีปริมาณมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาก ท�าให้

ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนมีปริมาณมาก แต่ผู ้ปฏิบัติ  

งานมีจ�านวนเท่าเดิม ท�าให้ผู ้ปฏิบัติไม่มีอิสระ 

ในการปฏิบัติงานของตนเอง และจากการศึกษา  

พบว่า ข้าราชการสายวชิาชพีสงักัดส�านกัการแพทย์

มีความเ ห็นว ่ าในด ้านความมี อิสระในงาน  

อยู่ในระดับปานกลาง จึงเสนอให้ส�ารวจในด้าน

คุณลักษณะงานว่าควรเพ่ิมอิสระในงานในเรื่อง

อะไรบ้าง หากไม่ขัดกับมาตรฐานและจริยธรรม

วิชาชพี เห็นควรให้ก�าหนดเป็นแนวทางเพ่ือเป็นการ

เพิ่มอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น

 2. ด้านความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ  

จากผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการสายวิชาชีพมี

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์อยู่ในระดับปานกลาง 

เน่ืองมาจากขาดการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ 

ผู้ปฏิบัติงาน จึงเสนอให้เพิ่มช่องทางในการสื่อสาร

ระหว่างข้าราชการสายวิชาชีพกับผู้บริหารมากข้ึน 

เพ่ือส่ือสารให้ข้าราชการสายวิชาชีพหรือระดับ 

ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักว่าปัญหาขององค์การ 

ก็คือปัญหาของตนเองด้วย

 3. การวิจัยครั้ ง น้ี  เสนอให ้ผู ้บริหาร

พิจารณาสนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความ

อิสระในงาน และหามาตรการให้ข ้าราชการ 

สายวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาลให้นานขึ้น  

อันจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความ 

ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
ต่อผลการปฏิบัติงานและการธ�ารงรักษาพนักงานในธุรกิจโรงแรม

A Causal Relationship Between Employee Corporate Social Responsibility to 
Individual Work Performance And Employee Retention In Hotel Business
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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสมัพันธ์เชงิสาเหตรุะหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านแรงงานของโรงแรมต่อผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความรับ

ผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของโรงแรมต่อการธ�ารงรักษาพนักงาน 3) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงานของโรงแรมต่อผลการปฏิบตังิานรายบคุคลผ่านตวัแปรความ

ผกูพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและ คุณภาพชวิีตในการท�างานและ 4) ศกึษาความสมัพันธ์เชงิสาเหตุ

ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงานของโรงแรมต่อการธ�ารงรักษาพนักงานผ่านตวัแปรความผูกพัน

ต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและ คุณภาพชีวิตในการท�างาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานโรงแรมซึ่งมี

การบริหารแบบเครือโรงแรม (Chain Hotel) 53 แห่งในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 480 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Modeling: SEM)

 ผลการวิจยัพบว่าท่ีระดบันยัสญัทางสถิต0ิ.05 1)ความรับผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงานของโรงแรม

ไม่ส่งผลทางตรงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.131 2)ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านแรงงานของโรงแรม ส่งผลโดยตรงกับการธ�ารงรักษาพนักงาน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.329  

3)ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของโรงแรม ส่งผลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของ

พนักงานโดยผ่านตัวแปร ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและ คุณภาพชีวิตในการท�างาน 

โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.818 4)ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ส่งผลทางอ้อมต่อการธ�ารงรักษา

พนักงาน โดยผ่านตัวแปร ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและ คุณภาพชีวติในการท�างาน 

โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.438

ค�าส�าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน, ผลการปฏิบัติงาน, การธ�ารงรักษาพนักงาน
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ABSTRACT

 The objectives of this research were: (1) to study a casual relationship between employee 

CSR and individual work performance, (2 )to study a casual relationship between employee CSR 

and employee retention, (3) to study a casual relationship between employee CSR and individual 

work performance through job satisfaction, organization commitment and quality of work life, and 

(4) to study a casual relationship between employee CSR and employee retention through job 

satisfaction, organization commitment and quality of work life. The sample was 480 employee 

working in 53 hotels under management of chained-brand hotel in Phuket.

 The research was found that: with statistically significant at 0.05 level: (1) employee CSR 

has no direct effect on individual work performance with the value of -0.131, (2) employee CSR 

has direct effect on employee retention with the value of 0.329, (3) employee CSR has indirect 

effect on individual work performance through job satisfaction, organization commitment and 

quality of work life with the value of 0.818, and (4) employee CSR has indirect effect on employee 

retention through job satisfaction, organization commitment and quality of work life with the value 

of 0.438

Keywords: Labor CSR, Employee CSR, Individual Work Performance, Employee Retention

บทน�า

 ในการบริหารธุรกิจเป้าหมายหลักของ

องค์กรธุรกิจ คือต้องมีผลก�าไรที่สูงสุดรวมทั้ง 

ลดต ้นทุนภายในกิจการลงให ้ ได ้มากที่ สุด 

(Abraheem, Altarifi & Alafi, 2014 อ้างถึงใน  

Naik & Chandran, 2017) การท่ีองค์กรจะสามารถ

บรรลุเป้าหมายและประสบผลส�าเร็จได้จ�าเป็นต้อง

ใช้ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมไปถึง

ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ

สามารถน�าความส�าเร็จมาสู่องค์กรได้ (ลาวัลย์  

ต้นสกุลรุ่ง และ เสานีย์ สมันต์ตรีพร, 2559; Roy, 

2006)และย่ิงปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ต้องเผชิญความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งหลักการจัดการ

เดิมๆไม่อาจน�ามาใช้ได้อีก (เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร, 

2560) ดังนั้นการน�าแนวคิดความรับผิดชอบต่อ

สงัคมในประเด็นด้านแรงงาน (Employee Corporate 

Socia l  Responsibility) มาปรับใช้นจึงจัดว่ามี 

ความส�าคญักับองค์กร ในการช่วยให้องค์กรบรรลุ

ผลส�าเร็จ (Akgeyik, 2005; Collier & Estaban, 

2007; Jakubczak & Gotowska, 2015)

 ท้ังนี้มีหลายงานวิจัยได้พบว่านโยบาย 

ด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรโดยเฉพาะ

ประเด็นท่ีเก่ียวกับด้านแรงงานนั้นมีผลกระทบใน 

เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

(Organizat ion Commitment)ขององค ์กร 

(Brammer, Millington, & Rayton, 2007; Tziner, 
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Fein, & Birati, 2014) และยังสามารถเพ่ิม 

ความพึงพอใจในงานของพนกังาน (Job  Satisfaction) 

ได้ (Lee, Ho, Wu & Kao, 2018) รวมทั้งส่งผลให้

คุณภาพชีวิตในการท�างาน (Quality of Work Life) 

โดยรวมของพนักงานดีข้ึน (เพ็ญนี ภูมิธรานนท์, 

2554) ซึ่งท�าให้พนักงานมีความพยายามที่จะ

ท�างานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมข้ึน อันส่งผลต่อการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การ(บุญฑวรรณ วิงวอน

และ มนตรี พิริยะกุล, 2553; Schwepker, 2001; 

Cuong & Swierczek, 2008; Foote & Tang, 2008; 

Raj Adhikar & Kumar Guatam 2010; LePine, 

Erez, &Johnson, 2002; Murphy, Athanasou, & 

King, 2002)เพ่ิมความจงรักภักดี และลดการลา

ออกของแรงงานได้ (Schwepker, 2001; ADP 

Research Institute, 2012) 

 จากเหตผุลท่ีกล่าวมาข้างต้น  อาจกล่าวได้ว่า 

องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน  

จะสามารถช่วยให้พนกังานมคีวามพึงพอใจในงาน

ความผูกพันต่อองค์กร ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิต

ในการท�างานที่ดีขึ้น จนส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานแต่ละบุคคลดีขึ้นรวมทั้งยังช ่วย 

ธ�ารงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้

 ทัง้น้ีในบรบิทของประเทศไทยผูท้�าการวิจยั

ยังไม่พบงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความรบัผดิชอบต่อ

สังคมด้านแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมมากนัก 

ในครั้งน้ีผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุระหว่าง CSR ด้านแรงงานท่ีมีต่อผลการ

ปฏิบัติงานรายบุคคลและการธ�ารงรักษาพนักงาน

ในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเลือกศึกษาโรงแรม 

ที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยกลุ่มโรงแรม (Chain 

Hotels) เนื่องจากมีการบริหารแบบมืออาชีพ  

(Yun, 2000) ซึง่ข้อค้นพบในครัง้นีจ้ะสามารถน�าไป

ใช้ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบรหิารทรพัยากร

บคุคลในโรงแรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัได้

กรอบแนวคิดการวิจัย

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิด

เรื่องการจัดการทุนมนุษย์ (Becker, 1994) และ

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (กระทรวง

แรงงาน, 2553) ซึ่งท้ังสองแนวคิดให้ความส�าคัญ

กับเรื่องของทรัพยากรบุคคลในองค์กร โดยมี 

จุดมุ ่งหมายท่ีคล้ายคลึงกันคือการบริหารด้าน

แรงงานให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ เพ่ือรักษา 

ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไว้ 

 ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงน�าเสนอกรอบแนวความคิด 

ในการวิจัย ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ต่อผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการธ�ารงรักษาพนักงานในธุรกิจโรงแรม
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องค์กร โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีคล้ายคลงึกนัคือการ

บริหารด้านแรงงานให้เหมาะสมกับองค์กร

นัน้ๆ เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน

ขององค์กรไว้  

 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยจึงนําเสนอกรอบ

แนวความคดิในการวิจยั ดงันี ้

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านแรงงาน 

ตอ่ผลการปฏิบตังิานรายบคุคลและการธํารงรักษาพนกังานในธุรกิจโรงแรม 

 

วัตถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. ศึก ษ าค วาม สัม พัน ธ์ เชิ งสาเห ตุ

ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ของโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตต่อผลการปฏิบตัิงาน

รายบคุคล 

 2. ศึก ษ าค วาม สัม พัน ธ์ เชิ งสาเห ตุ

ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตต่อการธํารงรักษา

พนกังาน 

 3. ศึก ษ าค วาม สัม พัน ธ์ เชิ งสาเห ตุ

ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ของโรงแรม 

ในจังหวัดภูเก็ตต่อผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

ผา่นตวัแปรความผกูพนัตอ่องค์กร ความพงึพอใจ

ในงานและ คณุภาพชีวิตในการทํางาน 

 4. ศึก ษ าค วาม สัม พัน ธ์ เชิ งสาเห ตุ

ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ของโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตท่ีมีต่อการธํารงรักษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของโรงแรม

ในจังหวัดภูเก็ตต่อผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

 2. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของโรงแรม

ในจังหวัดภูเก็ตต่อการธ�ารงรักษาพนักงาน

 3. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของโรงแรม

ในจงัหวัดภเูก็ตต่อผลการปฏิบติังานรายบคุคลผ่าน

ตวัแปรความผกูพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน

และ คุณภาพชีวิตในการท�างาน

 4. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของโรงแรม

ในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อการธ�ารงรักษาพนักงานผ่าน

ตวัแปรความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน

และ คุณภาพชีวิตในการท�างาน

การด�าเนินการวิจัย

 คร้ังนี้ผู ้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดย

เป็นการวิจัยแบบส�ารวจ ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย

มีหน่วยวิเคราะห์ระดับบุคคลคือพนักงานที่ท�างาน

โรงแรมทีม่กีารขออนญุาตอย่างถูกต้องตามพระราช

บัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ของปี 2559 ในจังหวัด

ภูเก็ตโดยเป็นโรงแรมที่บริหารแบบเครือโรงแรม 

(Chain Hotels) จ�านวน 53 แห่ง 16 เครือโรงแรม 

(อโนมา วงษ์ใหญ่, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2560) 

และเนื่องจากการวิจัยครั้งน้ีใช้การวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรม AMOS ดังนั้น จึงต้องใช้จ�านวนตัวอย่าง

ขนาดใหญ่ ตวัอย่างควรมค่ีาอย่างน้อย 15 เท่าของ
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ตวัแปรทีส่งัเกตุได้ (Stevens, 1996) งานวจิยัในครัง้

นี้มีตัวแปรที่สังเกตุได้ 25 ตัวแปรต้องเก็บกลุ่ม

ตวัอย่างขัน้ต�า่ 375 ตัวอย่าง ผูวิ้จยัเลอืกสุม่ตัวอย่าง

โดยใช้วธีิสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงแจกแบบสอบถาม

รวมทั้งสิ้น 600 ชุด ตอบกลับและมีความครบถ้วน

สมบูรณ์ทั้งสิ้น 480 ชุดมากกว่าจ�านวนขั้นต�่า 

ที่ค�านวนไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการเก็บกลุ่มตัวอย่าง

เครือโรงแรม จ�านวนโรงแรม จ�านวนตัวอย่าง ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ

1. A 16 182 15 167

2. S 8 166 10 156

3. C 6 59 5 54

4. I 3 20 3 17

5. W 4 15 3 12

6. อื่นๆ 16 38 9 29

รวม 53 480 45 435

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวจิยัครัง้นีใ้ช้เครือ่งมอืแบบสอบถาม

ซึง่สร้างจากแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องแบ่งเป็น 

7 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที ่1 ข้อมลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมประเด็น

ด้านแรงงานของโรงแรมเป็นมาตรวัดทัศนคติ 

(Likert scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 8 ด้านคือ  

การใช้แรงงานบงัคับและชัว่โมงท�างาน ค่าตอบแทน

ในการท�างาน การเลอืกปฏิบตัต่ิอแรงงาน วินัยและ

การลงโทษ การใช้แรงงานสตรี การใช้แรงงานเด็ก 

เสรีภาพในการรวมสมาคมและเจรจาต่อรองและ

ชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน โดย 

ดดัแปลงจากมาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบ

ทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.8001-2553 (กระทรวง

แรงงาน, 2553)

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความ

พึงพอใจในงานเป็นมาตรวัดทัศนคต ิ(Likert scale) 

5 ระดับแบ่งออกเป็น 6 ด้านลักษณะงานค่าจ้าง 

ผลตอบแทนโอกาสก้าวหน้าการควบคุมดูแลการ

ท�างานความสมัพนัธ์ทางสงัคมและสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน โดยดัดแปลงจากแบบวัดของ Weiss, 
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Dawis, England, & Lofquist (1967); Smith, 

Kendall, & Hulin, (1969 ) และ Heneman & 

Schwab (1985)

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความ

ผูกพันต่อองค์กรเป็นมาตรวัดทัศนะคติ (Likert 

scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ความผูกพัน

ด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่ และความ

ผูกพันด้านบรรทัดฐานดัดแปลงจากแบบวัดของ 

Allen & Meyer (1990)

 ส ่วนท่ี 5 แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับ

คุณภาพชีวิตในการท�างานเป็น มาตรวัดทัศนคต ิ

(Likert scale) 5 ระดับแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ  

การตอบสนองด้านการด�ารงชีวิต การตอบสนอง

ด้านความสัมพันธ์ และการตอบสนองด้านความ

ก้าวหน้าดัดแปลงจากแบบวัดของ กัลยานี คูณมี 

และ บุษยา วีรกุล (2551); เพ็ญนี ภูมิธรานนท์ 

(2554);Sirgy (2001)และทฤษฎแีรงจงูใจ (Existence, 

Relatedness, Growth – ERG Theory) ของ 

Alderfer (1969) 

 ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับผลการ

ปฏิบัติงานเป็นมาตรวัดค่าเป็นมาตรวัดทัศนคติ 

(Likert scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ  

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน

ตามสถานการณ์ การปฏิบติังานแบบปรบัตัวได้และ

พฤตกิรรมต่อต้านการปฏิบติังาน ดัดแปลงจากแบบ

วัดของCampbell (1990)และ Koopmans, 

Bernaards, Hildebrandt, Buuren, Beek & Vet. 

(2013)

 ส่วนท่ี 7 แบบสอบถามเพ่ือวัดการธ�ารง

รกัษาพนักงาน ซึง่ใช้ตัววัดเป็นการวัดความต้ังใจใน

การคงอยู่ ใช้มาตรวัดทัศนคติ (Likert scale) 5 

ระดับดัดแปลงจากแบบวัดของ ศรันย์ พิมพ์ทอง 

(2557); Mak & Sockel (2001) และ Kyndt, 

Govaerts, Dochy & Baert (2009)

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นบุคลากร 

ในธุรกิจโรงแรมท่ีบริหารโดยกลุ่มโรงแรมจ�านวน 

53แห ่ง ผู ้ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่เป ็น 

เพศหญิงคิดเป ็นร ้อยละ 59.79 สถานภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โสดคิดเป็นร้อยละ 

50.63และอายุผู้ตอบแบบสอบถามสัดส่วนมาก

ที่สุดคือน้อยกว่า 29 ปีคิดเป็นร้อยละ 37.29 และ

อายุช่วง 30 - 39 ปีรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 32.29 

มตี�าแหน่งในระดบัปฏิบตักิารเป็นส่วนใหญ่คดิเป็น

ร้อยละ 90.63 และส่วนใหญ่ท�างานอยู่ในฝ่าย

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 30.83 

รองลงมาเป็นฝ่ายบริการห้องพัก (แม่บ้าน, บริการ

ส่วนหน้า)ร้อยละ 20.21ใกล้เคยีงกับฝ่ายการตลาด

และการขายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.58

 ตัวอย่างส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 20.42 โดยมากท�างานด้าน

โรงแรมมาแล้ว 7- 9 ปีคิดเป็นร้อยละ 27.50 และ

ร่วมงานกับโรงแรมที่ท�างานอยู่ปัจจุบัน 7 - 9 ปีคิด

เป็นร้อยละ 25.83 เช่นกันและส่วนมากท�างานใน

ต�าแหน่งปัจจุบันมา 1 - 3 ปีคิดเป็นร้อยละ 40.63 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นพนักงานใน

สงักัดเครอืโรงแรม A ร้อยละ 37.92 รองลงมาได้แก่ 

เครือโรงแรม S ร้อยละ 34.58
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ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ท่ีใช้ในการวิจัยทั้งหมด 6 ตัวแปร ประกอบด้วย  

(1) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงาน (2) ความ

พึงพอใจในงาน (3) ความผูกพันต ่อองค ์กร  

(4) คณุภาพชวีติในการท�างาน (5) ผลการปฏิบตังิาน

รายบุคคล และ (6) การธ�ารงรักษาพนักงาน 

ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

 1. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าพนักงานโรงแรม

เห็นว่าโรงแรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

แรงงานในระดับสูง (X=4.22, SD=0.51) นั้น

หมายความว่าในมมุมองของพนักงานแล้ว โรงแรม

มีการน�าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

แรงงานมาปรบัใช้จรงิมาก อนัได้แก่ การใช้แรงงาน

และจัดการชั่วโมงท�างานตามความสมัครใจและ

เป็นไปตามกฏหมาย ในระดับท่ีสูงที่สุด การจ่าย 

ค่าตอบแทนในการท�างานอย่างเป็นธรรม เหมาะสม

กับเนือ้งานในระดบัสงู โดยผูบ้รหิารโรงแรมไม่มกีาร

เลือกปฏิบัติต่อแรงงานคนใดคนหน่ึง หรือกลุ่มใด

กลุม่หนึง่ ศาสนาใดศาสนาหน่ึงเป็นพิเศษ ในระดบั

สูงเช ่นกัน โรงแรมมีบทบัญญัติวินัยที่ชัดเจน  

การลงโทษเป็นไปตามระเบียบที่บัญญัติไว้ และ

ไม่มกีารละเมดิสทิธิเสรภีาพรวมถึงการคกุคามทาง

เพศแก่พนักงาน ในระดับสูงที่สุด ด้านการใช้

แรงงานสตรีมีการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

และ มีสวัสดิการดูแลสตรีตั้งครรภ์และคลอดบุตร

รวมทั้งจัดสรรงานให้เหมาะสมกับสตรีมีครรภ์  

ในระดับสูงที่สุด นอกจากน้ันยังไม่สนับสนุนใช้

แรงงานเด็ก ในระดับที่สูงที่สุด โดยโรงแรมให้

เสรีภาพกับพนักงานในการรวมสมาคมและการ

เจรจาต่อรอง ในระดับที่สูงที่สุดและ โรงแรมมีการ

จัดการเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน 

การท�างานอาทิ น�้าดื่ม ห้องน�้า ห้องพยาบาล  

การจัดสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีเหมาะสม  

ในระดับที่สูง

 2.ความพึงพอใจในงานเมื่อพิจารณาโดย

ภาพรวมพบว่าพนกังานมคีวามพึงพอใจในงานมาก 

(X=4.07, SD=0.59) ซ่ึงหมายถึง ความพึงพอใจ

ลักษณะงานและปริมาณงานที่ท�าในปัจจุบันมาก 

โดยพนักงานรู้สึกพอใจในค่าจ้างผลตอบแทนและ

สวัสดิการมาก รวมท้ังพนักงานมองเห็นความ

ชัดเจนและโอกาสก้าวหน้ามากที่สุดและพนักงาน

ยังพึงพอใจในการท�างานของผู้บังคับบัญชาท่ีม ี

การควบคุมดูแลการท�างานให้ค�าแนะน�าและการ

ช่วยแก้ไขปัญหามาก นอกจากนั้นพนักงานยังมี

ความพึงพอใจในด้านความสมัพันธ์กับทัง้หัวหน้างาน

และเพ่ือนร่วมงานโดยรู ้สึกว่าตนเองได้รับการ

ยอมรับในระดับท่ีมาก และพนักงานยังมีความ 

พึงพอใจในสภาพแวดล้อมในการท�างาน อาทิ 

ความปลอดภัยในท่ีท�างาน เคร่ืองมืออุปกรณ ์

ครบครัน มากเช่นกัน

 3.ความผูกพันต่อองค์กรเมื่อพิจารณาโดย

ภาพรวมพบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร

มาก (X=3.89, SD=0.69)โดยเป็นความผูกพัน 

ด้านจิตใจรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม อยาก

ทุ่มเทการท�างานให้กับโรงแรมมาก นอกจากน้ัน 

ยังมคีวามผกูพันด้านการคงอยู่ กับโรงแรมในระดบั

ทีส่งู หมายความว่าพนักงานรูส้กึไม่อยากเปลีย่นงาน

ไปท่ีอืน่ ถึงแม้มข้ีอเสนอต่างๆท่ีดกีว่า และพนกังาน

คิดว่าการออกจากโรงแรมปัจจุบัน อาจท�าให ้

เสียโอกาสและผลประโยชน์หลายๆอย่างไป และ

พนักงานยังมคีวามผกูพันด้านบรรทัดฐานในระดบั

ทีส่งูเช่นกัน หมายความว่า พนกังานมคีวามรูส้กึว่า 
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การเปลี่ยนงานบ่อยๆ ไม่สามารถท�าให้ก้าวหน้าได้

ในระยะยาวได้ การท�างานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงใน

ระยะเวลานาน น่าจะท�าให้ก้าวหน้าอย่างย่ังยืนได้

มากกว่าการย้ายงานบ่อยๆ เพ่ือต่อรองต�าแหน่งงาน

 4. คณุภาพชวีติในการท�างานเมือ่พิจารณา

โดยภาพรวมพบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานมาก (   =3.75, SD=0.65) ได้แก่ ด้านการ

ด�ารงชีวิตในระดับท่ีสูง หมายความว่า พนักงาน 

รู้สึกมีความมั่นคงในการท�างาน มีความพอใจใน 

ค่าตอบแทนที่ได้รับ ในระดับที่สูง ด้านความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับที่สูง หมายความว่า พนักงาน

รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน และ 

ยังภูมิใจกับงานท่ีท�า ท้ังยังมีเวลาที่สามารถท�ากิจ

กรรมอื่นๆที่ตนชอบได้มาก และในด้านความ

ก้าวหน้า พนักงานรู้สึกว่างานท่ีท�าได้ใช้ความรู้

ความสามารถและความคิดสร้างสรรอย่างเต็มท่ี  

มีสิ่งต่างๆให้เรียนรู้ตลอดเวลาในระดับที่สูง

 5 .ผลการปฏิบัติ งานรายบุคคลเมื่ อ

พิจารณาโดยภาพรวมพบว่าพนักงานรู้สึกว่าตน 

มีผลการท�างานดี (   =3.83, SD=0.66) ได้แก ่

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในระดับท่ีดี 

หมายความว่าพนักงานพอใจทั้งปริมาณงาน และ

คุณภาพการท�างานในช่วงท่ีผ่านมา ท้ังยังท�างาน 

ได้เสร็จครบถ้วนตามเวลา และเมื่อเกิดปัญหายัง

สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างไม่ยากเย็นนัก 

รวมท้ังผลงานยังเป็นท่ีพอใจของผู ้มาใช้บริการ 

ส�าหรบัการปฏบิตังิานตามสถานการณ์น้ันพนักงาน

รูส้กึว่าตนสามารถปฏิบติัได้ในระดับทีดี่หมายความ

ว่า พนกังานรูส้กึว่านอกจากเรือ่งหน้าทีห่ลกัแล้วตน

ยังสามารถท�างานอื่นให้สามารถเสร็จลุล่วงได้ใน

ระดบัท่ีด ีทัง้ยังสามารถประสานงานกับหน่วยงานอืน่ๆ

เพ่ือให้การท�างานเป็นไปอย่างราบร่ืนได้ และ

สามารถแก้ปัญหาด้านต่างๆนอกจากในเร่ืองงาน

ได้ในระดับที่ดี นอกจากนั้นในเรื่องการปฏิบัติงาน

แบบปรบัตวัได้พนักงานยังสามารถปฏิบตังิานได้ใน

ระดบัที่ดีเช่นกนั ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าพนักงานรู้สึกว่า

ตนมคีวามสามารถด้านอืน่ๆและมคีวามยืดหยุ่นใน

การท�างานมาก สามารถรับมือเรื่องต่างๆท่ีเกิดขึ้น

อย่างไม่คาดฝันได้ดี โดยพนักงานในโรงแรมต่าง

เห็นว่าตนไม่แสดงการต่อต้านการปฏิบัติงานใน

ระดับท่ีดี กล่าวคือไม่เป็นคนท่ีชอบต�าหนิในเรื่อง

เลก็ๆน้อยๆมาก เมือ่เกิดปัญหาจะไม่มองปัญหาแต่

จะพยายามมองหาหนทางแก้ไขปัญหา รวมทั้ง 

ไม่ชอบพูดให้บุคคลอื่นฟังแต่เรื่องปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในที่ท�างานมาก

 6.การธ�ารงรักษาพนักงาน เมื่อพิจารณา

โดยภาพรวมพบว่า พนักงานมีความต้องการอยู ่

ในองค์กรในระดับสูงที่สุด (  =4.24, SD=0.62) 

กล่าวคอื พนักงานยังไม่มคีวามต้องการมองหางาน

ใหม่และยังไม่มีแผนจะเปล่ียนงานและยังสนุกกับ

การท�างานปัจจุบันและโดยมากยังไม่รับข้อเสนอ

หากมทีีใ่ดท่ีหนึง่เสนอข้อเสนอทีด่กีว่าและยังอยาก

ท�างานกับโรงแรมปัจจุบันไปจนเกษียณ

การสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยสรุปผลตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยมีรายละเอียด 

ตามตารางที่ 2 และ ภาพประกอบที่ 2 ได้ดังนี้

 1.ผลการวิจัยพบว ่าความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมด้านแรงงานไม่ส ่งผลทางตรงกับผล 

การปฏิบัติงานรายบุคคลท่ีนัยสัญทางสถิติ 0.05  

ค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.131

x

x

x
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 2. ผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อ

สงัคมด้านแรงงาน ส่งผลโดยตรงกับการธ�ารงรกัษา

พนักงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.329

ตารางที่ 2 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างปัจจัยเหตุและ

ปัจจัยผล

ปัจจัยเหตุ CSR QWL CMM STF

ปัจจัยผล DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE

QWL 0.115* - 0.115* - - - - - - - - -

CMM 0.838* - 0.838* - - - - - - - - -

STF 0.908* - 0.908* - - - - - - - - -

PFM -0.131 0.818* 0.687* 0.015 - 1.015 0.885* - 0.885* 0.518* - 0.518*

DRO 0.329* 0.438* 0.767* -0.005 - -0.005 0.167* - 0.167* 0.328* - 0.328*

R2 ของ QWL=0.013, R2 ของ CMM=0.702, R2 ของ STF=0.825, R2 ของ PFM=0.932 และ R2 ของ DRO=0.624

หมายเหตุ * p<0.05 TE=Total Effect, IE=Indirect Effect, DE=Direct Effect

ภาพที่ 2 สรุปผลการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ต่อผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการธ�ารงรักษาพนักงานในธุรกิจโรงแรม
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 3. ผลการวิจยัพบว่าตวัแปรความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมด้านแรงงาน ส่งผลทางอ้อมต่อผลการ

ปฏิบัติงานรายบุคคล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดบั 0.05โดยผ่านตัวแปร ความผกูพันต่อองค์กร 

ความพึงพอใจในงานและ คุณภาพชีวิตในการ

ท�างานโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.818

 โดยที่ตัวแปร ความผูกพันต่อองค์กร  

ความพึงพอใจในงานคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

ได้รับผลทางตรงเชิงบวกจากความรับผิดชอบต่อ

สงัคมด้านแรงงาน ค่าอทิธิพลเท่ากับ 0.838, 0.908 

และ 0.115 โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 และตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร ความ

พึงพอใจในงาน ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อผลการ

ปฏิบัติงานรายบุคคล ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.885  

และ 0.518 โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ส่วนตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

ไม่ส่งผลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ที่นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.015

 4. ผลการวิจัยพบว่าความรับผิดชอบต่อ

สงัคมด้านแรงงาน ส่งผลทางอ้อมต่อการธ�ารงรกัษา

พนักงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยผ่านตัวแปร ความผูกพันต่อองค์กรความ 

พึงพอใจในงานและ คุณภาพชีวิตในการท�างาน 

โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.438

 โดยท่ีตัวแปรความผูกพันต ่อองค ์กร  

ความพึงพอใจในงานคุณภาพชวิีตในการท�างานได้

รบัผลทางตรงเชงิบวกจากความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ด้าน แรงงาน โดยมค่ีาอทิธิพลเท่ากับ 0.838, 0.908 

และ 0.115 โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 และตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร ความ

พึงพอใจในงาน ยังส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อการ

ธ�ารงรักษาพนักงาน โดยมีค ่าอิทธิพลเท่ากับ  

0.167 และ 0.328 โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05

 ส่วนตัวแปร คุณภาพชีวิตในการท�างาน 

ไม ่ส ่งผลทางตรงต่อการธ�ารงรักษาพนักงาน  

ที่นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 

-0.005

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน 

ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผลดังกล่าว

สอดคล้องกับงานวิจัยของTamm, Eamets & 

Motsmees (2010); Zheng (2010); Tuzcu (2014); 

Kiprop, Kemboi & Mutai (2015) กล่าวคือ  

การทีโ่รงแรมมกีารด�าเนินกิจกรรมความรบัผดิชอบ

ทางสังคมด้านแรงงานจะส่งผลให้บุคลากรใน

โรงแรมมีความพึงพอใจในการท�างานโดยรวม 

มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทั้งความพึงพอใจในลักษณะ

งานที่ท�า ความพึงพอใจในค่าจ้างผลตอบแทน 

ความพึงพอใจในโอกาสก้าวหน้าในงานนั้นๆ  

ความพึงพอใจในการควบคมุจดัการความพึงพอใจ

ต่อความสมัพันธ์ทีม่กัีบสงัคมรอบๆตวั ความพึงพอใจ

ในสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zheng (2010); 

Tuzcu (2014); Zorigt (2014)กล่าวคือการ 

ทีโ่รงแรมมกีารด�าเนินกิจกรรมความรบัผดิชอบทาง

สังคมด้านแรงงานจะส่งผลให้บุคลากรในโรงแรม 

มีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมข้ึน โดยความผูกพัน 

ทีเ่พิม่ขึน้นีม้ีทั้งความผูกพนัด้านจิตใจของบุคลากร

เหล่านั้น ความผูกพันซึ่งเกิดจากการที่บุคลากร
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เหล่านั้นอยู ่มานาน และความผูกพันในด้าน

บรรทัดฐานของตัวบุคลากรเอง

 3. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ส่งผลทางตรงเชงิบวกต่อคุณภาพชวิีตในการท�างาน

ของพนักงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของเพ็ญนี ภูมิธรานนท์ (2554); Ching Yih, Yin, 

Pei Zhi & Pei (2015); Jakubczak & Gotowska 

(2015) กล่าวคอื การท่ีโรงแรมมกีารด�าเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานจะส่งผล 

ให้บคุลากรในโรงแรมมคีณุภาพชวีติในการท�างาน

ท่ีดีข้ึน ทั้งในมิติด้านการด�ารงชีวิต มิติด้านความ

สัมพันธ์ทางสังคม และมิติในด้านความก้าวหน้า

 4. ความพึงพอใจในงานส่งผลทางตรง 

เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Judge, Thoresen, Bono & 

Patton, (2001); Zimmerman & Darnold (2009); 

Heryanto (2011);Susanty & Miradipta (2013); 

Shin, Hur & Kang (2016) และ ส่งผลโดยตรง 

เชิงบวกต่อ การธ�ารงรักษาพนักงานซึ่งสอดคล้อง|

กับงานวิจยัของเดชาพันธ์ รฐัศาสนศาสตร์ (2555); 

Egan, Yang & Bartlett (2004) กล่าวคือ  

การท่ีบุคลากรในโรงแรมมีความพึงพอใจในงานที่

ตนท�าอยู่น้ัน ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจในลกัษณะ

งานที่ท�า ความพึงพอใจในค่าจ้างผลตอบแทน 

ความพึงพอใจในโอกาสก้าวหน้าในงานนั้นๆ  

ความพึงพอใจในการควบคุมจดัการ ความพึงพอใจ

ต่อความสมัพันธ์ทีม่กัีบสงัคมรอบๆตวั ความพึงพอใจ

ในสภาพแวดล้อมในการท�างาน จะส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่าน้ันดีข้ึน รวมไปถึงมี

ความต้องการท�างานอยู่กับโรงแรมต่อไปเพ่ิมสงูขึน้ 

ซึ่งส่งผลให้โรงแรมสามารถธ�ารงรักษาบุคลากร

เหล่านั้นได้ 

 5. ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลทางตรง 

เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานรายบุคคลสอดคล้องกับ

งานวิจยัของKalleberg & Marden (1995); Meyer, 

Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky. (2002); 

Khan, Ziauddin, Jam, & Ramay (2010)และ  

ส่งผลโดยตรงเชิงบวกต่อการธ�ารงรักษาพนักงาน 

ซึง่สอดคล้องกับงานวิจยัของเดชาพันธ์ รฐัศาสนศาสตร์ 

(2555)กล่าวคือการที่บุคลากรในโรงแรมมีความ

ผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นความความ

ผกูพันด้านจติใจของบคุลากรเหล่าน้ัน ความผกูพัน

ซึ่งเกิดจากการท่ีบุคลากรเหล่าน้ันอยู่มานาน และ

ความผกูพันในด้านบรรทดัฐานของตวับคุลากร น้ัน

จะส่งผลให้การท�างานของบุคลากรเหล่านั้นดีข้ึน 

รวมไปถึงยังเพ่ิมความต้องการท�างานอยู ่กับ 

โรงแรมต่อไปให้สูงข้ึนอกีด้วย ท�าให้โรงแรมสามารถ 

ธ�ารงรักษาพนักงานเอาไว้ได้

 6. คุณภาพชีวิตในการท�างานไม่ส่งผล 

ทางตรงต่อการปฏิบัติงานรายบุคคลซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Islam & Siengthai (2009)  

และ ไม่ส่งผลทางตรงต่อการธ�ารงรักษาพนักงาน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Isuarudu (2015); 

Rostiana (2017) กล่าวคอืการท่ีบคุลากรมคีณุภาพ

ชีวิตในการท�างาน ซึ่งได้แก่ มิติด้านการด�ารงชีวิต 

ด้านความสัมพันธ์ ด้าน ความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นน้ัน 

ไม่ได้ส่งผลโดยตรงอย่างมีนัยส�าคัญต่อการปฏิบัติ

งานและต่อการธ�ารงรักษาพนักงาน ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากการท�างานในโรงแรมท่ีมีมาตรฐานการ

บริหารเป็นสากลท�าให้คุณภาพท�างานท่ีดีอยู่แล้ว

ซึ่งท�าให้แม้ว่าระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานจะ

เพ่ิมข้ึน ก็ไม่ได้ท�าให้ระดับการท�างาน หรือระดับ

ของความต้องการท�างานเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
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 7.ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 

ไม่ส ่งผลทางตรงต่อการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ซึง่สอดคล้องกับงานวิจยัของ Inoue & Lee (2011); 

Shin, Hur & Kang (2016) กล่าวคือความรบัผดิชอบ

ทางสังคมด้านแรงงานนั้น ไม่ได้ส่งผลโดยตรงให้

พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแต่อย่างใด  

ซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านแรงงานในหลายๆประเด็น ได้มกีารปรบัใช้เป็น

มาตรฐานอยู่แล้วในโรงแรมท่ีบริหารแบบเครือ

โรงแรม ซึง่ท�าให้พนักงานท่ีท�างานอยู่กับโรงแรมมา

นานรู ้สึกว่าสิ่งที่ตนได้รับน้ันเป็นเรื่องมาตรฐาน  

ซึ่งส่งผลให้ระดับของการปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง

กับ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

 อย่างไรก็ตาม แม้ความรับผิดชอบทาง

สังคมด้านแรงงานไม่ส่งผลโดยตรงต่อผลการ

ปฏิบัติงานน้ัน แต่โรงแรมท่ีด�าเนินกิจกรรมความ 

รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานจะส่งผลทางอ้อม

ผ่าน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร 

และคณุภาพชวิีตในการท�างาน ต่อผลการปฏิบตังิาน 

ซึ่งหมายความว่า หากมีการด�าเนินกิจกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน จะส่งผลให้

บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน มีความผูกพัน 

ต่อองค์กร และ รู้สึกว่าตนมีคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานที่ดี ซึ่งเหล่าน้ีจะส่งผลโดยอ้อมกับการ 

ปฏิบัติงาน และส่งผลให้การปฏิบัติงานของ

บคุลากรปรบัตวัตามระดับกิจกรรมความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมด้านแรงงาน

 8. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อการธ�ารงรักษาพนักงาน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของHo (2012); Zafar, 

Nawaz, Farooqui, Abdullah & Yousaf (2014) 

กล่าวคือ การที่โรงแรมมีการด�าเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานนั้น จะส่งผลทาง

ตรงเชิงบวกให้บุคลากรในโรงแรมมีความต้องการ

อยู่กับโรงแรมต่อไป 

 นอกจากนั้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านแรงงานยังส่งผลทางอ้อมเชิงบวกต่อการธ�ารง

รักษาพนักงาน ผ่านความพึงพอใจในงาน มีความ

ผกูพันต่อองค์กร มคีณุภาพชวิีตในการท�างาน ท�าให้

บุคลากรมี ซึ่งจะท�าให้โรงแรมสามารถธ�ารงรักษา

พนักงานไว้ได้

 9.  อภิปรายโดยสรุปคือการท่ีโรงแรม

ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

แรงงานนั้น จะส่งผลโดยตรงต่อการธ�ารงรักษา

บคุลากรในโรงแรม เนือ่งจากกิจกรรมต่างของความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานนั้น ครอบคลุม 

ทั้งในด้านกฏหมายแรงงานพ้ืนฐาน รวมไปถึง 

ข้อควรปฏิบัติกับพนักงานอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม 

ข้อตกลงและมาตรฐานสากล

 แต่กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านแรงงานของโรงแรมนัน้ไม่ส่งผลโดยตรงกับการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน เน่ืองจากกิจกรรมต่างๆ

เป็นมาตรฐานที่ทางโรงแรมปฏิบัติอยู่แล้วรวมทั้ง 

เป็นส่ิงท่ีพนักงานคาดหวังเมือ่เข้าท�างานกับโรงแรม

ที่บริหารแบบเครือโรงแรม

 อย่างไรก็ตามกิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ

สังคมด้านแรงงาน นั้นส่งผลต่อ ความพึงพอใจ 

ในการท�างาน ความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพชีวิต

ในการท�างานของพนักงาน ซ่ึงจะส่งผลทางอ้อม 

เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานด้วย

 ในทางกลับกันหากโรงแรมมีการลด

มาตรฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรลง ย่อมส่งผล 

ให้บุคลากรได้รับส่ิงที่ต�่ากว่ามาตรฐานท่ีคาดหวัง 

ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการคงอยู่กับโรงแรมน้ัน 
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ลดลงและส่งผลต่อการธ�ารงรักษาพนักงานต่อไป 

รวมทั้งจะส่งผลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงาน 

ผ่าน ความพึงพอใจในการท�างาน ความผูกพันต่อ

องค์กร คุณภาพชีวิตในการท�างาน ของบุคลากร  

ซึ่งจะท�าให้ผลการปฏิบัติงานด้อยลง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะด้านการน�าไปปรับใช้ 

 ผลจากการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานต่อผล

การปฏิบัติงานรายบุคคลและการธ�ารงรักษา

พนักงานท�าให้เห็นว่า ในธุรกิจโรงแรมน้ัน การที่

โรงแรมมีแนวปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้านแรงงานจะท�าให้พนักงาน มีความ

ต้องการคงอยู่ในองค์กร ซึง่จะท�าให้องค์กรสามารถ

ธ�ารงรักษาพนักงานไว้ได้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานอาจเป็นสิ่งที่

พนกังานหลายท่านคดิว่าเป็นมาตรฐานท่ีโรงแรมที่

มีการบริหารแบบเครือโรงแรมควรจะต ้องมี 

เน่ืองจากบางประเด็นเป็นข้อก�าหนดในกฎหมาย

แรงงาน ท�าให้การปรบัใช้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ด้านแรงงาน ไม่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน กล่าวคือ การท่ีโรงแรมมีระดับกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานสูงขึ้นไม่ได้

ท�าให้พนักงานมีผลการท�างานดีขึ้นได้โดยตรง 

แต่จะป้องกันการลาออกของพนักงานเพราะหาก

โรงแรมไม่ด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ด้านแรงงานจะท�าให ้พนักงานมีความคิดว ่า  

สิ่งท่ีโรงแรมให้กับพนักงาน แตกต่างและด้อยกว่า

โรงแรมในเครืออื่น ส่งผลให้พนักงานอาจมีความ

ต้องการลาออกเพื่อย้ายงานได้

 อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านแรงงาน ยังส่งผลทางอ้อมต่อท้ัง ผลการปฏิบตัิ

งานและการธ�ารงรักษาพนักงานโดยผ่านตัวแปร 

ความพึงพอใจในงาน ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

และ คุณภาพชีวิตในการท�างาน 

 ดังนั้น โรงแรมจึงยังควรให้ความใส่ใจใน

เรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงาน ไม่ว่าจะ

เป็นเรือ่งการให้พนกังานเลอืกท�างานได้ตามสมคัรใจ 

การมีชั่วโมงท�างานไม่มากจนเกินไป การจ่าย 

ค่าจ้างอย่างเหมาะสมเป็นธรรมตามลักษณะงาน 

การให้พนกังานได้อสิระในการด�าเนนิกิจกรรมอืน่ๆ

ทีไ่ม่ขดัต่อระเบยีบและกฏหมาย การให้พนกังานได้

รับการอบรมอย่างเท่าเทียมกัน มีการลงโทษ 

อย่างเหมาะสม เป็นต้นเพ่ือท�าให้พนักงานมีผล 

การท�างานที่ดีขึ้น และ ป้องกันการลาออกของ

พนักงานได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. การวัดผลการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 

ควรศกึษาผลประกอบการทัง้ในรปูผลประกอบการ

ทางด้านการเงิน (อาทิ รายได้ อัตราการครองห้อง 

อตัราค่าห้องเฉลีย่ สดัส่วนต้นทุน สดัส่วนก�าไร) และ 

ด้านทีไ่ม่เก่ียวข้องกับการเงนิ (อาท ิความจงรักภกัดี

ในตราสินค้า ความพึงพอใจในการให้บริการของ

ลูกค้า)เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่กว้างออกไป

 2. การวิจัยในครั้งนี้ ไม่ได้แบ่งกลุ่มศึกษา

ประชากรตามช่วงอายุ ดงัน้ันในครัง้หน้า ควรศกึษา

ผลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์พหุระดับ (multilevel 

analysis) แยกตามแต่ละช่วงวยั (Cross-Generation 

Study) เน่ืองจากแนวความคดิและทัศนคติ อาจมี

ความแตกต่างกัน
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 3. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้าน

อื่นเพ่ิมเติมจากงานวิจัยนี้ เช่น พฤติกรรมการเป็น

สมาชกิท่ีดขีององค์กร (Organizational Citizenship 

Behavior) ความผูกติดกับองค์กร (Organization 

Engagement) เพ่ือขยายขอบเขตของการศึกษา

ออกไป 
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ความเหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่มีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  
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บทคัดย่อ

  งานวิจัยเรื่อง ความเหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่มีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นใน

จงัหวัดชยัภูม ิมวีตัถุประสงค์คือ1.เพ่ือศึกษาสภาพความเหลือ่มล�า้และความไม่เท่าเทียมทางสงัคมในจงัหวัด

ชยัภูม ิ2.เพ่ือศกึษาความเหลือ่มล�า้ ความไม่เท่าเทยีมทางสงัคม และปัจจยัอืน่ๆทีม่ผีลต่อการทุจรติคอร์รปัชัน่ 

ในจงัหวัดชยัภมูแิละ 3.เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ ความไม่เท่าเทยีม และการทุจรติ

คอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิจ�านวน  

400 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายจากประชากรใน 16 อ�าเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ โดยท�าการวิจัยต้ังแต่เดือน 

ตลุาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดอืน กนัยายน พ.ศ.2560ผลการวิจยัพบว่า ยังมคีวามแตกต่างในด้านรายได้ คนรวย

รวยมากขึ้น คนจนกลับยิ่งจนลงหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างรายได้ของ

คนจนและคนรวยในจงัหวัดชยัภูมเิพ่ิมขึน้ คนรวยทีค่วบคมุเศรษฐกิจของจงัหวดัชยัภมูจิะเป็นกลุม่ลกูหลาน

เจ้าเมอืงชยัภมู ิและกลุม่พ่อค้าท่ีมเีชือ้สายจนีทีบ่างส่วนแต่งงานกันเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ประชากรใน

จงัหวัดชยัภูมส่ิวนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจ้างและเกษตรกรรม ความเหลือ่มล�า้ด้านการศกึษายังมปีระชากร

บางส่วนไม่ได้รับการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาเนื่องจากฐานะยากจนจบการศึกษา

เพียงประถมศกึษาและต้องท�างานในโรงงานและรบัจ้างทัว่ไปเช่นตดัอ้อยบางคนต้องย้ายถ่ินฐานไปท�างาน

ยังจังหวัดอื่น เช่น ระยอง ชลบุรี กทม. นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมทาง

สงัคมและการทจุรติคอร์รปัชัน่ในจงัหวัดชยัภูม ิได้แก่ แนวคดิทุนนิยม ระบบอปุถัมภ์ การตดิสินบน เศรษฐกิจ

ชุมชน คนในชุมชนเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องต่างๆ ผู้น�า ครอบครัวขาดความอบอุ่นมีการทะเลาะวิวาทกัน

ในครอบครัว ผลกระทบที่เกิดจากความเหลื่อมล�้า ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและการทุจริตคอร์รัปชั่นใน

จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ด้านการศึกษาประชาชนได้รับการศึกษาไม่ทั่วถึง เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ทีม่รีายได้สงูหรอืเพียงพอต่อการด�ารงชพี เป็นช่องทางในการทุจรติของผู้มอี�านาจได้ง่าย ปัญหาอาชญากรรม 

การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ ปล้น ฆ่า ข่มขืน การค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆแนวทางในการแก้ไข 
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รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมเป็นพิเศษเพ่ือให้คนจนและคนรวยมีคุณภาพชีวิตท่ีใกล้เคียงกัน ปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการกระท�าความผิดต้องได้รับการลงโทษทางกฎหมายเหมือนกัน ปลูกฝัง 

ค่านิยมไม่โกง มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นข้ึน และพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ผู้น�าชุมชน ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนนักการเมืองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นหลัง 

ให้โตขึ้นไม่โกงไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นรู้จักแบ่งปันและเอื้อเฟื้อมีน�้าใจแก่กัน

ค�าส�าคัญ : ความเหลื่อมล�้า, ความไม่เท่าเทียมทางสังคม, คอร์รัปชั่น

ABSTRACT

  Research of The Disparity and Social Inequality that Affects Corruption in Chaiyaphum 

Province. The purpose is 1. To study state of the Disparity and Social Inequality in Chaiyaphum 

Province. 2. To study the Disparity, Social Inequality and other factors that affect corruption  

In Chaiyaphum Province. And 3. To find solutions to the problem of the Disparity, Social Inequality 

and corruption In Chaiyaphum Province. The population was 400 people living in Chaiyaphum 

Province, with a simple random sample from 16 Districts in Chaiyaphum Province. The research 

was conducted from October 2016 to September 2017. The research found that There are also 

differences in income, more rich people the poor are back down.Increased debt, especially 

informal debt. As a result, the gap between the income of the poor and the rich in Chaiyaphum 

increased. The rich man who controls the economy of Chaiyaphum will be the descendants of 

Chaiyaphum and some Chinese merchants marry for business interests. Most of the people in 

Chaiyaphum Province are engaged in hiring and farming. Education disparity, some of them are 

uneducated to secondary and tertiary levels due to poor status. Graduated only primary school 

and worked in factory and general contractor, such as cane cut. Some people have moved to 

work in other provinces such as Rayong, Chonburi. In addition, factors affecting the Disparity and 

Social Inequality that Affects Corruption in Chaiyaphum Province include, Capitalism, Patronage 

System, Bribery, Community Economy, People in the community have conflicts in various matters, 

Leader, Family lack of warmth, Family spat. The effect of the Disparity, Social inequality, and 

Corruption in Chaiyaphum Province include in education, people are not well educated. Lack of 

opportunities to earn a living or enough to live. It is easy to corrupt the authority. Crime Issues, 

theft, robbery, robbery, murder, rape, drug trafficking and other illegal activities. Solutions The 
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state should have special measures to ensure that the poor and the rich have a similar quality of 

life. Strictly comply with the law. If the offense is punishable by the same law. Implanted values 

do not cheat. Have fear and shame on sin if corruption is caused. And parents, 

communityleaders,Government officials the politicians must be good examples for the younger 

generations to grow up not cheating, corruption, sharing and generosity are kind to each other.

Keywords : Disparity, Social inequality, Corruption

บทน�า

  ปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล�้า ความไม่

เท่าเทียมกนัในสงัคมไทย มคีวามแตกต่างกันอย่าง

มาก อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการพัฒนาประเทศตาม

แนวทางทุนนิยม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น 

ช่องว่างระหว่างรายได้เพ่ิมขึน้ เหน็ความส�าคัญของ

เงินวัตถุนิยมมากกว่าคุณธรรม ศีลธรรม ก่อให้เกิด

การหาช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ในหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น

ตามมาอย่างมากมาย จนเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาประเทศ น�าไปสูค่วามขดัแย้งในคนไทยด้วย

กันเอง ในที่สุดประเทศชาติก็เสียหายเสียโอกาส 

ในการพัฒนาประเทศ

  จังหวัดชัยภูมิก็เช่นเดียวกัน ยังมีความ

เหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม 

อยู่มาก เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนขาดเงิน

ทุนในการศึกษาต่อ เมื่อการศึกษาแตกต่างกัน 

อาชีพก็จะมีความแตกต่างกัน ส่งผลไปถึงรายได้ 

ที่ได้รับในแต่ละเดือนก็จะมีความแตกต่างกัน  

คนที่ร�่ารวยมากในจังหวัดชัยภูมิมีเพียงไม่กี่ตระกูล 

ในขณะท่ีคนยากจนมรีายได้น้อยมเีป็นจ�านวนมาก 

ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญของปัญหา

ความเหล่ือมล�้าและความไม่เท่าเทียมทางสังคม 

โดยผู้วิจัยสนใจว่าความเหลื่อมล�้าและความไม ่

เท่าเทียมทางสังคมมีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ในจังหวัดชัยภูมิอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาสภาพความเหล่ือมล�้าและ

ความไม่เท่าเทียมทางสังคมในจังหวัดชัยภูมิ

 2.เพ่ือศกึษาความเหล่ือมล�า้  ความไม่เท่าเทียม

ทางสังคม และปัจจัยอื่นๆท่ีมีผลต่อการทุจริต

คอร์รัปชั่น ในจังหวัดชัยภูมิ

 3.เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ความเหลื่อมล�้า ความไม่เท่าเทียม และการทุจริต

คอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเหล่ือมลํา้

และความไม่เท่าเทยีมทางสังคม 

    (Ludwig von Mises,1966) นกัเสรีนิยม

สายคลาสสิก (Classical Liberal)และสายลิเบอ

ทาเรียน (Libertarian)โดยทั่วไปจะไม่มีจุดยืน

เก่ียวกบัความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก

เช่ือวา่รัฐควรปลอ่ยให้มนษุย์ทกุคนมีเสรีภาพท่ีจะ

ทําอะไรเอง เพราะมองว่าเสรีภาพของปัจเจกคือ

คณุค่าและคณุธรรมท่ีสําคญัท่ีสดุ ความยตุิธรรม

ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของเสรีภาพ รัฐมีหน้าท่ีอํานวย

ให้เกิด “ความเท่าเทียมกนัภายใต้กฎหมาย” โดย

ไม่ต้องสนใจว่าความเท่าเทียมดงักลา่วจะนําไปสู่

ความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจหรือไม่เพียงใด 

เน่ืองจาก “กลไกตลาด” (ผลรวมของการกระทํา

โดยเสรีของปัจเจก) คือกลไกท่ี ดี ท่ีสุดหรือมี

ข้อบกพร่องน้อยท่ีสุดแล้วในการสร้างประโยชน์

สาธารณ ะ ลุดวิก  วอน  มิ เซส  (Ludwig von 

Mises,1966)ซึ่งมีชีวิตในช่วงปี(1881-1973) นัก

เศรษฐศาสตร์เสรีนิยมคลาสสิกผู้ ทรงอิทธิพล 

เสนอในปี ค.ศ. 1949 ว่า “นักเสรีนิยมท่ีรณรงค์

ความเท่าเทียมกนัภายใต้กฎหมายนัน้ตระหนกัดี

วา่ มนษุย์เกิดมาไม่เท่าเทียมกนั และความไม่เท่า

เทียมกนันีเ้องท่ีเป็นบอ่เกิดของการร่วมมือกนัทาง

สงัคมและอารยธรรม 

  

ความยุตธิรรมทางสังคม (Social Justice) 

     (Patrick Diamond,2009),และ(Anthony 

Giddens,1991) นักคิดจํานวนไม่ น้อยมองว่า

โครงสร้างสังคมทุกสังคมล้วนเป็นผลผลิตของ

ความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมในอดีตท่ี

สะสมทับถมกันมานานหลายชั่วอายุคน นัก

เศ รษ ฐ ศ า ส ต ร์  แ พ ท ริค ได ม อ น ด์  (Patrick 

 

แนวคดิทนุนิยม 

ระบบอปุถมัภ์ 

การตดิสนิบน 

เศรษฐกิจชมุชน 

ผู้ นํา 

คนในชมุชนเกิดความขดัแย้งกนั 

ความเหล่ือมลํา้และความไม่เทา่

เทียมทางสงัคมท่ีมีผลตอ่การทจุริต

คอร์รัปชัน่ในจงัหวดัชยัภมิู 

แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับความเหลือ่มล�า้และ

ความไม่เท่าเทียมทางสังคม

  (Ludwig von Mises,1966) นักเสรีนิยม

สายคลาสสกิ (Classical Liberal)และสายลเิบอทาเรยีน 

(Libertarian)โดยทัว่ไปจะไม่มจีดุยืนเก่ียวกับความ

เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเชื่อว่ารัฐควร

ปล่อยให้มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะท�าอะไรเอง 

เพราะมองว่าเสรีภาพของปัจเจกคือคุณค่าและ

คุณธรรมท่ีส�าคัญท่ีสุด ความยุติธรรมต้องอยู่บน 

พ้ืนฐานของเสรีภาพ รัฐมีหน้าท่ีอ�านวยให้เกิด 

“ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย” โดยไม่ต้อง

สนใจว่าความเท่าเทียมดังกล่าวจะน�าไปสู่ความ

เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจหรือไม่เพียงใด เนื่องจาก 

“กลไกตลาด” (ผลรวมของการกระท�าโดยเสรี 

ของปัจเจก) คือกลไกท่ีดีที่สุดหรือมีข้อบกพร่อง 

น้อยที่สุดแล้วในการสร้างประโยชน์สาธารณะ  

ลุดวิก วอน มิเซส (Ludwig von Mises,1966) 

ซึ่งมีชีวิตในช่วงปี(1881-1973) นักเศรษฐศาสตร์

เสรีนิยมคลาสสิกผู้ทรงอิทธิพล เสนอในปี ค.ศ. 

1949 ว่า “นักเสรีนิยมที่รณรงค์ความเท่าเทียมกัน

ภายใต้กฎหมายน้ันตระหนักดีว่า มนุษย์เกิดมา 

ไม่เท่าเทียมกัน และความไม่เท่าเทียมกันน้ีเอง 

ที่ เป็นบ่อเกิดของการร่วมมือกันทางสังคมและ

อารยธรรม

 

ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice)

  (Patrick Diamond,2009),และ(Anthony 

Giddens,1991) นักคดิจ�านวนไม่น้อยมองว่าโครงสร้าง

สงัคมทกุสงัคมล้วนเป็นผลผลติของความไม่เท่าเทยีม

และความอยุ ติธรรมในอดีต ท่ีสะสมทับถม 

กันมานานหลายชั่วอายุคน นักเศรษฐศาสตร์  

แพทริคไดมอนด์ (Patrick Diamond,2009) และ 
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นักสังคมวิทยา แอนโธนี กิดเดนส์ (Anthony 

Giddens,1991) มองว่าสงัคมแบบ “คณุธรรมนิยม

สมบูรณ์” Pure Meritocracy หมายถึงสังคม 

ท่ีสมาชิกทุกคนเลื่อนฐานะได้ด้วยความสามารถ

ของตนเองล้วนๆ ไม่ใช่ด้วยอภิสทิธ์ิหรอืเส้นสายใด) 

ที่ปราศจากการกระจายความมั่งคั่งไม่ใช่สังคม 

ที่พึงปรารถนา เนื่องจากกลุ ่มบุคคลที่ประสบ 

ความส�าเร็จในรุ่นของตัวเองจะกลายเป็น “ชนชั้น” 

ท่ีฝังรากลึกส�าหรับคนรุ่นต่อไป เก็บความมั่งคั่ง 

ที่ตนสะสมเอาไว้เป็นทุนส�าหรับลูกหลาน เมื่อเป็น

อย่างนีล้กูหลานของคนจนก็จะย่ิงเสยีเปรยีบคนรวย 

และความเหลื่อมล�้าก็จะย่ิงถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ 

เพียงเพราะพวกเขาเกิดมาในครอบครัวท่ียากจน 

นักคิดท่ีรณรงค์ความยุติธรรมทางสังคมมองว่า  

นีค่อืความ อยุตธิรรมทางสงัคมท่ีต้องหาทางบรรเทา

หรือก�าจัดให้ได้มากที่สุด

ความเสมอภาคทางสังคม

  (Kurian,2011:515) ความเสมอภาค 

(Equality) เป็นมโนทศัน์พ้ืนฐานทีส่ดุเรือ่งหนึง่ไม่ว่า

จะกล่าวในมิติทางการเมืองหรือในทางเศรษฐกิจ 

คนท่ัวไปมกัสบัสนค�าว่า “เสมอภาค” กับ “เหมอืนกัน” 

(sameness) กล่าวคอื คดิว่าการรบัรองความเสมอ

ภาคของมนษุย์เท่ากับการท�าให้มนุษย์ทุกคนเท่ากัน 

จนมักโต้แย้งว่าความเสมอภาคไม่มีทางเป็นไปได้ 

จงึควรท�าความเข้าใจเบือ้งต้นว่าหลกัการของความ

เสมอภาค ไม่ได้และไม่เคยเรยีกร้องให้มนุษย์ทกุคน

ต้องเหมือนกันหมด เพราะมนุษย์ย่อมแตกต่างกัน

เป็นธรรมชาติทั้งโดยชาติพันธุ์ รูปร่าง ผิวพรรณ  

เพศสภาพ บคุลกิ ความเชือ่ ศาสนา วัฒนธรรม และ

อื่นๆ แต่ความแตกต่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลท�าให้

มนุษย์ต้องไม่เสมอภาคกัน เพราะความเสมอภาค 

(Equality) ตรงข้ามกับความไม่เสมอภาค (Inequality) 

ไม่ได้ตรงข้ามกับค�าว่าความแตกต่าง (Difference) 

อย่างทีห่ลายคนทกึทัก นัน่หมายความว่า มนษุย์เรา

แตกต่างกันโดยธรรมชาติ แต่ก็สามารถและควร 

เท่าเทียมกันได้ (Different but Equal) ดังนั้น 

เมื่อกล่าวว่า คนเสมอภาคกัน จึงไม่ได้หมาย 

ความว่าคนเหมือนกันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นชาติ

ตระกูล หน้าตา ความสามารถ สติปัญญา แต่การ

ที่บอกว่าเสมอภาคกันมีความหมายว่า มนุษย ์

เท่าเทียมกันทั้งในความเป็นมนุษย์ และตาม

กฎหมายของรัฐ (Kurian,2011:515) ดังท่ีม ี

วลีส�าคัญท่ีสะท้อนความเสมอภาคคือ “Equality 

Before the Law” ซึ่งหมายความว ่าบุคคล 

ทุกผู ้ทุกนามย่อมมีสิทธิได ้ รับความคุ ้มครอง 

ตามกระบวนของกฎหมายอย่างเป็นธรรม หรือ 

ความเสมอภาคกัน

แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น 

  (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2544) ได้จ�าแนก

คอรัปชั่นออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านการใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน 

คอรัปชั่น หมายถึง การใช ้อ�านาจหน้าท่ีเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตวัโดยมชิอบ เป็นเร่ืองของการรับเงนิ

หรือสิ่งมีค่าเป็นเงิน

  2. ด้านที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์

ของส่วนรวม คอรัปชั่นหมายถึง การกระท�าของ 

ผู้มีอ�านาจที่ถูกชักน�าด้วยเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่น 

ซึ่งไม่พึงจะมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย โดยให้

ประโยชน์แก่ผู้ที่ให้สิ่งตอบแทนนั้น 
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 3. ด้านกฎหมาย คอรัปชั่นตามกฎหมาย 

หมายถึง คอรัปชั่นของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล 

เกิดข้ึนก็ต่อเมือ่การไหลเวียนของรายรบัของรฐับาล

หรือรายได้ประชาชาติไปในทิศทางที่เป็นการ 

เพ่ิมความมัน่คงส่วนบคุคลให้กับสมาชกิของรฐับาล

ชุดนั้นๆ ซึ่งนับว่าเป็นการกระท�าซึ่งผิดกฎหมาย 

 4.  ด ้านศีลธรรมคอรัปชั่น  หมายถึง  

การกระท�าซึง่ละเมดิหลกัแห่งศีลธรรมในเรือ่งต่างๆ 

 

แนวคิดทฤษฎีวิพากษ์ของมาร์กซิสม์

  (เสกสรร ทายะรังษี, 2556)

  การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของมาร์กน้ัน 

วางอยู่บนความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยการผลิต  

ซึง่หมายถึงสิง่ของเช่นทีดิ่นหรอืทรพัยากรธรรมชาติ 

รวมไปจนถึงเทคโนโลยี ที่จ�าเป็นต่อการผลิตสินค้า

ท่ีเป็นวัตถุ และ ความสมัพันธ์เชงิสงัคมของการผลติ 

ท่ีกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงสังคมท่ีผู ้คน 

ถูกดึงเข้าไปร่วม เมื่อเขาได้เป็นเจ้าของและได้ใช้

ป ัจจัยการผลิต ปัจจัยสองประการน้ีรวมเป็น  

รูปแบบการผลิต มาร์กสังเกตว่าในสังคมหน่ึง  

รูปแบบการผลิตน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย 

ส�าหรับสังคมทางยุโรปน้ันมีรูปแบบในการพัฒนา

โดยเริ่มจากรูปแบบการผลิตแบบศักดินา ไปจนถึง

รูปแบบการผลิตแบบทุนนิยม โดยท่ัวไปแล้ว  

มาร์กเชื่อว่าปัจจัยการผลิตน้ันเปลี่ยนแปลงได้

รวดเร็วมากกว ่าความสัมพันธ ์ของการผลิต  

ยกตัวอย่างเช่นเราได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น

อินเทอร์เน็ต แต่ต้องใช้เวลาหลังจากนั้น ก่อนที่ 

เราจะได้พัฒนากฎหมายท่ีควบคุมเทคโนโลยีนั้น 

ส�าหรับมาร ์กแล้วการไม่เข ้ากันของฐานทาง

เศรษฐกิจกับ โครงสร้างส่วนบน (superstructure) 

ทางสังคม คือสิ่งที่ท�าให้เกิดความระส�่าระสายและ

ความขัดแย้งในสังคมในการพิจารณาความสัมพันธ์

เชิงสังคมของการผลิตนั้น มาร์กไม่ได้มองแค่ความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจเจกแต่ละคน แต่ยังรวมไปถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน หรือ กลุ่มชนชั้น  

มาร์กมิได้นิยาม “ชนชั้น” ขึ้นมาโดยอาศัยใช้เพียง

แค่การบรรยายแบบอัตวิสัย (subjective) เท่านั้น 

หากแต่ว่าเขายังพยายามจะนิยามชนชั้นด้วย

เงื่อนไขที่เป็นแบบวัตถุวิสัย (objective) ด้วย เช่น

การเข้าถึงทรัพยากรในการผลิต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  อารยะ ปรีชาเมตตา และคณะ.(2555). 

ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง “พลวัตการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจไทยในเชิงพ้ืนที่กับปัญหาความเหลื่อม

ล�้า” ผลการศึกษาพบความเชื่อมโยงกันระหว่าง

ปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยกับลักษณะ

เฉพาะตัวของปัจจัยเชิงสถานท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ตามยุคสมยัโดยการศกึษาได้ใช้หลกัฐานงานเขยีน

เชิงประวัติศาสตร์มาร่วมวิเคราะห์ควบคู่กับทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เน่ืองจากว่าช่วงเวลา 

ดงักล่าวยังไม่มกีารจัดท�าฐานข้อมลูสถิตทิีเ่ก่ียวข้อง

อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาใน

ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล�้าทางด้านการศึกษา 

และความเหลื่อมล�้าในเชิงพื้นที่

  พรเทพ จันทรนิภ.(2558).ได้ท�าการวิจัย

เร่ือง“การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปช่ันในภาครัฐเพ่ือการบรหิารจัดการบ้านเมอืง

ที่ดีในสังคมไทย” โดยวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์สาเหตแุละพัฒนารูปแบบการปอูงกัน

การทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ เพ่ือการบริหาร

จดัการบ้านเมอืงท่ีดใีนสงัคมไทย ผลการวิจยัพบว่า 

สาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐมาจาก
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กฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติงานมีช่องว่าง  

ขาดผู้น�าที่เป็นแบบอย่างที่ดี การใช้อ�านาจของ

นักการเมือง ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการ

มีหลายขั้นตอน กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 

เข้าสู่ระบบเน้นด้านความรู้ไม่มุ่งเน้นด้านคุณธรรม

จริยธรรม มีระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการ 

ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม มีรายได้น้อย 

ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประชาชนมีส่วน

สนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชั่นเพ่ือลดขั้นตอน 

การติดต ่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  

จากข้อค้นพบดังกล่าว รูปแบบการป้องกันการ 

ทจุรติคอร์รปัชัน่เพ่ือการบรหิารจดัการบ้านเมอืงทีดี่

ในสังคมไทยควรมีหลักการคือสถาบันครอบครัว

และสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทส�าคัญในการ

ปลูกฝังจิตส�านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรม 

สั่งสอนเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ความซือ่สตัย์ ความมรีะเบยีบวินัย และความรบัผดิชอบ

ต่อหน้าท่ี ผู ้บริหารประเทศและผู้บริหารองค์กร 

ต้องประพฤติตวัเป็นแบบอย่างทีดี่ นอกจากน้ีคนใน

สังคมต้องเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อโดยให้การ

เคารพยกย่องคนดีมีคุณธรรมรวมทั้งสื่อมวลชน 

ต้องยกย่องชมเชยผู้ที่ประพฤติดี ก�าหนดเกณฑ์

มาตรฐานระดับสูงในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่

ระบบ และองค์กรต้องสร้างและปลูกฝังจิตส�านึก

ด้านคุณธรรมให้กับบุคลากร จัดอบรมสัมมนา  

มีกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ

  จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร.(2558).ได้ท�า 

การศกึษาวจิยัเรือ่ง“การสร้างความเข้มแขง็ทีมวจิยั

ขององค ์กรคนพิการเ พ่ือลดความเหลื่อมล�้า 

ในสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ค�าแนะ

น�าปรึกษาจัดกระบวนการสนับสนุน การส่งเสริม

องค์กรคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้สามารถท�า

การวิจัยด ้วยตนเองได ้อย ่างมีคุณภาพ และ 

มีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้องค์กรคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการใช้ผลการ

วิจัยในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย 

และพัฒนาระบบบริการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการและ 3.เพ่ือพัฒนาความ 

เข็มแข็งงานวิจัยด้านคนพิการด้วยการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย 

และกลไกเชงิโครงสร้างองค์กรเครอืข่ายเพ่ือด�าเนิน

งานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ผลการวิจัย

พบว่าโครงการวิจัยย่อย 8 โครงการ สามารถตอบ

ค�าถามการวิจยัทีต่ัง้ไว้ได้ชดัเจน บรรลวัุตถุประสงค์

ของการวจิยัทีต่ัง้ไว้และสามารถน�าผลการวิจยัไปสู่

การปฏบิตัไิด้ทกุโครงการ ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิาน

ทีต่ัง้ไว้คอื1.องค์กร คนพิการมคีวามรูค้วามสามารถ

ในการท�างานวิจัยและ2.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมและการวิจัยเพ่ือท้องถ่ินสามารถ

ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยคนพิการได้จาก

ผลของการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควร

ให้ความส�าคัญในการใช้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือใน

การเสริมพลังผ่านการศึกษาเรียนรู้และใช้ความรู้

จากการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพชีวิต องค์กร

คนพิการ องค์กรของผูด้แูลคนพิการ ควรใช้การวิจยั

เพ่ือท้องถ่ิน และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กร 

และการสร้างองค์ความรู้ในการจดัการปัญหาความ

พิการ โดยควรมีการขยายการวิจัยให้ไปยังองค์กร

คนพิการและองค์กรของผู้ดูแลคนพิการให้ครบทุก

ประเภทความพิการ
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การด�าเนินการวิจัย

 ขอบเขตในด้านเนื้อหา

  -  ท�าการศึกษาลักษณะสภาพความ

เหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมทางสังคมใน

จังหวัดชัยภูมิ

  -  ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการทุ

จริตคอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ

  -  หาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาความ

เหลื่อมล�้า ความไม ่เท ่าเทียมและการทุจริต 

คอร์รัปชั่น ในจังหวัดชัยภูม ิ

 ขอบเขตด้านเวลา 

 ท�าการศกึษาวิจยัตัง้แต่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 

2559 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

 ขอบเขตด้านพื้นท่ี ท�าการศึกษาวิจัยใน

พื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ

 ขอบเขตด้านประชากร ( ประชากรและ

กลุ ่มตัวอย่าง )ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ

ประชากรในจังหวัดชัยภูมิ  ท่ีได ้สัญชาติไทย 

จากจ�านวนประชากรท้ังหมด 1,127,423 คน  

โดยการค�านวณจากสูตร ของ ทาโร ยามาเน่  

(Taro Yamane ) ( พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2551)

  

  n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

  e แทน ระดับของความคลาดเคลือ่นทีย่อม

ให้เกิดขึ้นได้

  N แทน ขนาดประชากร

แทนค่าในสูตร 

 ดังนั้นขนาดกลุ ่มตัวอย่างประชากรท่ี

ต้องการคือ 400 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายจาก

ประชากรใน 16 อ�าเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ เฉลี่ย

อ�าเภอละ 25 คน 

วิธีการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย 

 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

 ตอนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปของผู ้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

แหล่งที่พัก

 ตอนท่ี2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับความ

เหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่มีผล

ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ในจังหวัดชัยภูมิ

 ตอนท่ี3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
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ไม่เท่าเทียมทางสังคมทีม่ผีลต่อการทจุรติคอร์รปัชัน่

ในจังหวัดชัยภูมิ

สมมติฐานการวิจัย 

 แนวคิดทุนนิยม,ระบบอุปถัมภ์, การติด

สินบน, เศรษฐกิจชุมชน และผู้น�ามีผลต่อความ

เหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่มีผล

ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ 
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เค รือข่ายเพ่ือดําเนินงานวิจัยให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้จริง ผลการวิจัยพบว่าโครงการวิจัย

ย่อย 8 โครงการ สามารถตอบคําถามการวิจัย

ท่ีตัง้ไว้ได้ชัดเจน บรรลวุตัถปุระสงค์ของการวิจัย

ท่ีตัง้ไว้และสามารถนําผลการวิจยัไปสูก่ารปฏิบตัิ

ได้ทุกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้

คือ1.องค์กร คนพิการมีความรู้ความสามารถใน

การทํางานวิจยัและ2.การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบ

มีส่วนร่วมและการวิจยัเพ่ือท้องถ่ินสามารถช่วย

สร้างความเข้มแข็งให้นกัวิจยัคนพิการได้จากผล

ของการวิจยัดงักลา่ว ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะให้กรม

ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการควรให้

ความสําคัญในการใช้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือใน

การเสริมพลงัผ่านการศกึษาเรียนรู้และใช้ความรู้

จากการวิจัยเพ่ือพัฒ นาระบบคุณ ภาพชีวิต 

องค์กรคนพิการ องค์กรของผู้ดแูลคนพิการ ควร

ใช้การวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน และกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาความ

เข้มแข็งองค์กร และการสร้างองค์ความรู้ในการ

จัดการปัญหาความพิการ โดยควรมีการขยาย

การวิจยัให้ไปยงัองค์กรคนพิการและองค์กรของ

ผู้ดแูลคนพิการให้ครบทกุประเภทความพิการ 

 

การดาํเนินการวจิัย 

ขอบเขตในด้านเนือ้หา 

 - ทําการศึกษาลักษณะสภาพความ

เหล่ือมลํา้และความไม่เท่าเทียมทางสังคมใน

จงัหวดัชยัภมิู 

 - ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ในจงัหวดัชยัภมิู 

 - หาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาความ

เหล่ือมลํา้ ความไม่ เท่าเทียมและการทุจ ริต 

คอร์รัปชัน่ ในจงัหวดัชยัภมิู   

ขอบเขตด้านเวลา  

ทําการศึกษาวิจัยตัง้แต่เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2559 – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 

ขอบเขตด้านพืน้ที่ ทําการศึกษาวิจัย

ในพืน้ท่ี จงัหวดัชยัภมิู 

ขอบเขตด้านประชากร ( ประชากร

และกลุม่ตวัอยา่ง )ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคือ

ประชากรในจงัหวดัชัยภูมิ ท่ีได้สญัชาติไทยจาก

จํานวนประชากรทัง้หมด 1,127,423 คน โดยการ

คํานวณ จากสูตร ของ ทาโร ยามาเน่  ( Taro 

Yamane ) ( พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2551) 

       21 Ne
Nn

+
=    

      n แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการ 

    e แทน  ระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ี

ยอมให้เกิดขึน้ได้ 

    N แทน  ขนาดประชากร 

แทนคา่ในสตูร     

 

        2)05.0)(423,127,1(1
423,127,1

+
=n  = 400    

                           

ดังนัน้ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ี

ต้องการคือ 400 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายจาก
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การสร้างเครือ่งมือและการตรวจสอบเครือ่งมือ

การวิจัย

 การทดสอบแบบสัมภาษณ์(Pretest) 

โดยการน�าแบบสัมภาษณ์ไปให้กลุ ่มประชากร 

ท่ีมีลักษณะคล้ายกันกรอกข้อมูลก่อนที่จะมีการ

สัมภาษณ์จริง หลังจากน้ันน�าแบบสัมภาษณ์ 

มาแก้ไขในข้อบกพร่องต่างๆโดยการตรวจสอบ 

แบบสัมภาษณ์จาก ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

 (สรุพล กาญจนะจติรา,2549 ) โดยน�าแบบ

สัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน 

พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา แล้วน�ามา 

หาค่าเฉลี่ยตามความคิดเห็นของผู ้ เชี่ยวชาญ  

ถ้าค�านวณค่าเฉลี่ยได้ตั้งแต่ 0.5ถึง 1.0 แสดงว่า

แบบสัมภาษณ์นั้นมีความเที่ยงตรง ส�าหรับข้อท่ี

น้อยกว่า 0.5 ผูวิ้จยัได้น�าไปปรบัปรงุแก้ไขใหม่ให้ดขีึน้ 

และในการหาครั้งนี้ได้ค่าเฉลี่ย 0.6

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

และอภิปรายผล

  1. ในจังหวัดชัยภูมิยังมีความแตกต่างใน

ด้านรายได้ หนี้สินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ 

ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างรายได้ของคนจนและ

คนรวยในจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมข้ึน คนรวยท่ีควบคุม

เศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิจะเป็นกลุ่มลูกหลาน 

เจ้าเมืองชัยภูมิ และกลุ ่มพ่อค้าท่ีมีเชื้อสายจีน 

ท่ีบางส่วนแต่งงานกันเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

ประชากรในจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

รับจ้างและเกษตรกรรม 

  ความเหลื่ อมล�้ าด ้านการศึกษายังมี

ประชากรบางส่วนไม่ได้รับการศึกษาถึงระดับ

มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาเนื่องจากฐานะ

ยากจนจบการศึกษาเพียงประถมศึกษาและต้อง

ท�างานในโรงงานและรับจ้างทั่วไปเช่นตัดอ้อยบาง

คนต้องย้ายไปท�างานยังจังหวัดอื่นเช่น ระยอง 

ชลบุรี กรุงเทพมหานคร

  ความเหล่ือมล�้าด้านการรักษา พยาบาล  

มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน คนรวย

รักษาโรงพยาบาลเอกชนคนจนรักษาโรงพยาบาล

รัฐบาล ถ้าจนมากหน่อยก็รักษาตามมีตามเกิด 

ต้มยาหม้อรักษากันเองหรือใช้พืชสมุนไพรในการ

รักษา คุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

  ความเหลื่อมล�้าด้านสังคม ยังมีคนชัยภูมิ

เป็นจ�านวนมากที่ไม่มีท่ีดินท�ากินต้องเช่าที่ดินใน

การท�ากิน โดนเอารัดเอาเปรียบ ที่ส�าคัญยังมีคน

ชัยภูมิอีกเป็นจ�านวนมากที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย 

การเข้าถึงบริการของรัฐก็มีขีดจ�ากัดเน่ืองจากไม่มี

บัตรประชาชน ไม่สามารถรับสิทธิต่างๆท่ีรัฐย่ืนให้

ได้ แม้กระทัง่การรบัเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุก็ไม่สามารถ

รับได้เน่ืองจากไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีบัตร

ประชาชน คนรวยทีม่ฐีานะดใีนจงัหวัดชยัภูมมิกัจะ

ส่งลูกหลานไปเรียนยังเมืองใหญ่ เช่น ขอนแก่น 

นครราชสีมา กรงุเทพมหานคร ฯลฯ ในขณะท่ีคนจน

เรียนโรงเรียนวัดตามบ้าน เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

แต่บุคคลเหล่านี้กลับกลายมาเป็นก�าลังส�าคัญใน

การพัฒนาจงัหวัดชยัภูมใินปัจจบุนั นอกจากนียั้งมี

ปัญหาข้าราชการเลือกข้าง เลือกที่รักมักท่ีชัง  

รับสินบน ทุจริตคอร์รัปชั่น เอื้อประโยชน์พวกพ้อง 

  ผลกระทบที่ เ กิดจากความเหลื่อมล�้า  

ความไม ่ เท ่าเ ทียมทางสังคมและการทุจริต

คอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ประชาชนได้รับ

การศกึษาไม่ท่ัวถึง บางคนขาดโอกาสในการศกึษา

ต่อระดับท่ีสูงข้ึนท�าให้ประชากรในจังหวัดชัยภูมิ

ไม่มีคุณภาพ เสียโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีมี

รายได้สูงหรือเพียงพอต่อการด�ารงชีพ ต้องอพยพ
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ไปท�างานจังหวัดอื่นที่มีรายได้สูงกว่า ส่งผลให้เกิด

ปัญหาทางด้านครอบครัว ได้แก่ ปัญหาครอบครัว

ขาดความอบอุ่น เยาวชนติดยาเสพติด ท้องก่อน 

วัยเรยีน ท�าแท้ง ฆ่าข่มขืน ความรนุแรงในครอบครวั 

เนื่องจากผู้ปกครองต้องอพยพไปท�างานยังจังหวัด

อื่นจึงไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน  

เด็ก เยาวชน ขาดท่ีพ่ึงท่ีปรึกษา โดยเพ่ือนมีส่วน

ส�าคัญในการท�าให้เยาวชนเกิดการเลียนแบบใน 

สิ่งท่ีไม่ดี ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อรายได ้

แตกต่างกัน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ในจังหวัดชัยภูมิก็มีความแตกต่างกันคนรวยมี

สภาพความเป็นอยู่ท่ีดี คนจนต้องด้ินรนเพ่ือให้มี

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เป็นอุปสรรคต่อ 

การพัฒนาประเทศในระยะยาวรัฐต้องสูญเสีย 

งบประมาณในการช่วยเหลอืคนจนหรอืผูท้ีม่รีายได้

น้อย ผ่านโครงการช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐ และ

เป็นช่องทางในการทุจริตของผู ้มีอ�านาจได้ง่าย  

ผลกระทบด้านสังคมได้แก่ปัญหาอาชญากรรม  

การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ ปล้น ฆ่า ข่มขืน การค้า

ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รู้สึกถูกเอารัด

เอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรม ต่อต้านการ

ท�างานของภาครัฐ ความขัดแย้งกันในสังคม  

ผลกระทบด้านการรกัษาพยาบาล การเข้าถึงบรกิาร

ด้านการรักษาพยาบาลของรัฐไม่ทั่วถึง ยาท่ีได้รับ

เป็นยาคณุภาพต�า่ สขุภาพประชาชนย�า่แย่ อายุสัน้

ลง ชีวิตความเป็นอยู่แย่ลง เชื่อมโยงไปถึงสูญเสีย

โอกาสในการท�างานท�าให้ไม่มีรายได้มาใช้จ่ายใน

การรักษาตนเองจากโรคภัยต่างๆ รัฐต้องสูญเสีย 

งบประมาณจ�านวนมากในการอุดหนุนการรักษา

พยาบาลของรัฐในโรงพยาบาลต่างๆประชาชน 

ที่มีรายได้ดีได้รับประโยชน์จากบริการของรัฐดีกว่า

ประชาชนที่มีรายได้ต�่า

  2. ความเหลื่อมล�้า ความไม่เท่าเทียมทาง

สงัคม และปัจจยัอืน่ๆทีม่ผีลต่อการทุจรติคอร์รปัชัน่ 

ในจังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะดังน้ีคือ เมื่อมีความ

เหลื่อมล�้าเกิดข้ึนก็จะเกิดการเปรียบเทียบกันว่า

ท�าไมคนอื่นมีท�าไมเราไม่มี ท�าอย่างไรเราถึงจะมี

เหมือนคนอื่นโดยลืมค�านึงไปว่าช่องทางที่จะท�าให้

มนีัน้ถูกต้องถูกกฎหมายหรือผดิคุณธรรมจริยธรรม

หรือไม่ ในท่ีสุดก็เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันเพ่ือท่ีจะ

ให้ตนเองมีเหมือนคนอื่น กระท�าทุกวิถีทางเพ่ือ 

ให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น บ้าน รถ  

ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สิน 

เงินทอง สินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ การแบ่งชนชั้นม ี

ส่วนส�าคัญในการก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ย่ิงสังคมมีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจสูงก็จะ 

ส่งผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นสูงตามไปด้วย  

ทัง้นีเ้พ่ือสนองตอบต่อความต้องการของตนเองและ

สังคมเนื่องจากสังคมยกย่องคนรวย อาจกล่าวได้

ว่าความเหลื่อมล�้าในด้านต่างๆเป็นสาเหตุของการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นนั่นเอง

  ส ่ วนป ัจจัยอื่นๆที่ มีผลต ่อการทุจ ริต

คอร์รัปชั่น ในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่

  แนวคิดทุนนิยม  เนื่องจากทุนนิยม 

ให้ความส�าคัญกับวัตถุนิยมและเงินตรา ยกย่อง 

ให้เกียรติคนรวยในขณะเดียวกันก็ดูถูกคนจน

  ระบบอุปถัมภ์ เน่ืองจากเป็นค่านิยม 

ของสังคมไทย ท่ีให้ความส�าคัญกับเครือญาติ  

พวกพ้อง ผลประโยชน์ต่างตอบแทน เส้นสาย

  การติดสินบน เนื่องจากมีการสัญญาว่า

หากช่วยเหลือตนเองจะตอบแทนการช่วยเหลือ

อะไรบ้าง ซึ่งเป็นช่องทางส�าคัญในการทุจริต

  เศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากหากเศรษฐกิจ

ในชมุชนดโีอกาสในการทจุริตก็จะน้อยตามไปด้วย
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หรือไม่มีเลย แต่หากเศรษฐกิจในชุมชนไม่ดี  

สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนราคาตกต�่า  

ก็จะส่งผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมากข้ึนตาม 

ไปด้วย

  คนในชมุชนเกิดความขดัแย้งกันในเรือ่ง

ต่างๆ เมื่อเกิดความขัดแย้งกัน ก็เกิดการขัดกัน  

ชิงดีชิงเด่นกัน เล่นพรรคเล่นพวกกัน เกิดการทุจริต

คอร์รัปชั่นได้ง่าย

  ผู้น�า เนื่องจากผู้น�าชุมชนหรือแม้กระท่ัง

ข้าราชการระดบัสงูหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน

ผู้น�าทางการเมือง นักการเมืองท้องถ่ินและระดับ

ชาติ มีส ่วนส�าคัญในการก่อให้เกิดการทุจริต

คอร์รัปชั่น เนื่องมีโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆ

ของรัฐ เข้าถึงงบประมาณมีมากกว่าประชาชนโดย

ทั่วไป ครอบครัวขาดความอบอุ่นมีการทะเลาะ

วิวาทกันในครอบครัว เน่ืองจากครอบครัวมีส่วน

ส�าคัญ เป็นอย่างมากท่ีเป็นสาเหตุของการทุจริต

คอร์รัปชั่น

  3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาความ

เหลื่อมล�้า ความไม่เท ่าเทียม และการทุจริต

คอร์รปัชัน่ในจงัหวัดชยัภูม ิได้แก่ รฐัควรมมีาตรการ

ส่งเสริมเป็นพิเศษเพ่ือให้คนจนและคนรวยมี

คุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกัน เช่น ถ้าคนจนหรือคนที่

มีรายได้น้อยให้รักษาพยาบาลฟรี หรือเรียนฟรี

เป ็นต้น ส ่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆแก่

ประชาชนและการอบรมให้ความรู้ในการประกอบ

อาชีพแก่ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการท�างานของภาครฐัให้มากขึน้ แนะน�า

การท�าบญัชคีรวัเรอืนแก่ประชาชน เช่นบญัชรีายรบั 

รายจ่าย ของประชาชนในแต่ละเดือน การให้สนิเชือ่

ดอกเบี้ยต�่าแก ่คนจนและคนท่ีมีรายได ้น ้อย  

ท่ีส�าคัญรัฐควรฟังเสียงประชาชนว่าประชาชน

ต ้องการอะไร จะได ้แก ้ไขป ัญหาได ้ตรงจุด  

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 

ในสิ่งท่ีประชาชนต้องการ ในขณะเดียวกันก็เปิด

โอกาสให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้วิพากษ์วิจารณ์ 

ความเหมาะสมของนโยบายท่ีภาครัฐให้ความ 

ช่วยเหลือว่าทีความเหมาะสมกับประชาชนและ 

ตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละกลุ่ม

หรือไม่ ซ่ึงรัฐบาลต้องมกีารเปิดกว้างและยอมรับฟัง

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่แตกต่าง ระดม

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุม

ประชากรมากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ 

เร่งรัดการจัดเก็บภาษีของคนรวยให้ได้ตรงตาม 

เป้าและอาจเพ่ิมการเก็บภาษีของคนรวยบาง

ประเภท เช่น ภาษีมรดกเพ่ือลดความเหล่ือมล�้า 

ในด้านรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชนและการสร้าง

งานในชุมชน เพ่ือลดการท�างานในจังหวัดอื่นๆ  

เพ่ือทีพ่่อแม่ผูป้กครองจะได้มเีวลาในอบรมสัง่สอน

เล้ียงดูบุตรหลาน เป็นการลดปัญหาด้านสังคมลง 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่ใน

จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด หากมีการกระท�าความผิดต้องได้รับการ

ลงโทษทางกฎหมายเหมือนกนัไม่ว่าจะเป็นคนรวย

หรอืคนจน ผูม้อี�านาจข้าราชการ นักการเมอืงปฏบิตัิ

หน้าทีต่รงไปตรงมาไม่เลอืกข้าง มหีน่วยงานภาครฐั

เข้ามาควบคมุตรวจสอบชดัเจน เปิดโอกาสให้มกีาร

ตรวจสอบการท�างานของภาครัฐโดยประชาชนให้

มากข้ึน การออกกฎหมายป้องกันและลงโทษ 

ผู้กระท�าผิดในการทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้จ่าย 

งบประมาณของภาครฐั โดยเฉพาะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินต้องเป็นที่ เป ิดเผย ตรวจสอบได้

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการรบัรูแ้ละวางแผนในการ
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ใช้จ่ายเงินของรัฐ ในขณะเดียวกันบุคลากรของรัฐ

ก็จะต้องได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ เงินเดือน 

จากรฐัทีด่แีละเพียงพอ เพ่ือไม่ให้มแีรงจงูใจในการ 

ทุจริตคอร ์รัปชั่น ส ่งเสริมการอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมแก่บคุลากรของรฐั ข้าราชการ นักการเมอืง 

ประชาชนให้มคีณุธรรมและจรยิธรรม มธีรรมาภิบาล 

รู ้สึกเกรงกลัวและละอายต่อบาป ชี้ให้เห็นถึง 

ผลกระทบโทษ ผลเสียและอันตรายที่เกิดจากการ 

ทุจรติคอร์รปัชัน่ ก�าหนดให้มกีารรายงานการใช้จ่าย

เงินประจ�าปีแก่ประชาชนและท้องถ่ินให้รับรู  ้

ถึงแนวทางในการใช้จ่ายเงินและความคุ้มค่าของ

เงินและงบประมาณท่ีใช้ไป ไม่ให้ความส�าคัญ 

กับทุนนิยมและวัตถุนิยมเกินไปแต ่ส ่ง เสริม 

ความเอื้ออาทรและการแบ่งปันในสังคมแทน

ข้อเสนอแนะ

  รฐับาลและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องควรแก้ไข

ปัญหาความเหลื่อมล�้าในด้านต่างๆของประชาชน

อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันก็ต้อง

ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นไปพร้อมๆ 

กันด้วย แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้

ควรรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของ

ประชาชนในพ้ืนที่ ว่าประชาชนมีความต้องการ

อะไร อยากให้ภาครัฐช่วยเหลืออะไร ภาครัฐและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้แก้ไขปัญหาตรงจุด 

นอกจากน้ีควรส่งเสรมิสวัสดกิารของข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดข้ึีน เพ่ือเป็นการลดแรงจงูใจในการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ควรมีการขยายโอกาส

ทางการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษานอกระบบให้

กับประชาชนมากขึ้น การอบรมและให้ค�าแนะน�า

ในการประกอบอาชพีแก่ประชาชน การให้ค�าแนะน�า

ในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายแก่

ประชาชน ปลูกจิตส�านึกในการรักชาติ ปลูกฝัง 

ค่านิยมไม่โกง ให้ประชาชนรู ้สึกผิดชอบชั่วด ี

รักประเทศชาติ  ส ่วนรวมมากกว ่ารักตนเอง  

มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปหากมีการ 

ทจุรติคอร์รปัชัน่ขึน้ และพ่อแม่ผูป้กครองผูน้�าชมุชน 

ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนนักการเมือง 

ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นหลังให้โต

ขึ้นไม่โกง ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ

มีน�้าใจแก่กัน
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ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐาน

สากล ระดบัการบรหิารจดัการระบบคณุภาพในโรงเรยีนมาตรฐานสากล และทักษะการบรหิารของผูบ้รหิาร

ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียน

มาตรฐานสากลระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน 57 โรงเรยีน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยั 

จ�านวน 50 โรงเรียน มีหน่วยวิเคราะห์เป็นโรงเรียน โดยผู้วิจัยก�าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 5 คน ประกอบ

ด้วย ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระ รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 250  

โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็นเครื่องมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล ได้รับแบบสอบถามกลับมา 45 โรงเรียน 225 ฉบับ คดิเป็นรอ้ยละ 90 การวเิคราะห์ขอ้มูล

เพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปรด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และใช้อนุมานสถิติเพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ 

ขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1) ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยเป็นรายด้านดงันี ้ทกัษะด้านความคดิรวบยอด ทักษะด้านมนษุย์ ทกัษะ

ด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิดตามล�าดับ

 2) ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยเป็นรายด้านดังนี้ การน�าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ การวัด 

การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์การ

ด�าเนินงาน การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ตามล�าดับ
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  3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารในภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน

โรงเรยีนมาตรฐานสากล โดยสามารถร่วมกันท�านายการบรหิารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

ในภาพรวมได้ร้อยละ 79 เรยีงล�าดบัตามอทิธิพลของการส่งผลเป็นรายด้านดงันี ้1) ทักษะด้านเทคนคิ ทักษะ

ด้านการศกึษาและการสอน ทกัษะด้านมนุษย์ และทกัษะด้านความคดิรวบยอด ส่งผลต่อการน�าองค์การ 2) 

ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิด ส่งผลต่อการวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์ 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านความรู้ความคิด ส่งผลต่อการให้ความ

ส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านความรู้ความ

คดิ ทกัษะด้านเทคนคิ ทกัษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด ส่งผลต่อการวัด การวิเคราะห์และ

การจัดการความรู้ 5) ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้าน

ความคิดรวบยอด และทักษะด้านความรูค้วามคิด ส่งผลต่อการมุง่เน้นทรัพยากรมนษุย์ 6) ทักษะด้านเทคนคิ 

ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด ส่งผลต่อการมุ่งเน้นระบบ

ปฏบิัตกิาร และ 7) ทกัษะด้านความรูค้วามคดิ ทกัษะดา้นการศกึษาและการสอน และทกัษะด้านเทคนคิ สง่

ผลต่อผลลัพธ์การด�าเนินงานตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: ทักษะการบริหาร, การบริหารจัดการระบบคุณภาพ

ABSTRACT

 The objectives of this research were to study 1) the level of school administrator’s managerial 

skills , 2) the level of the quality system management, and 3) the school administrator’s managerial 

skills affecting quality system management in world - class standard schools. The population of 

the research included 57 world - class standard schools and the samples were 50 world - class 

standard schools. The unit of analysis was school. The respondents of each school were school 

administrator, deputy school administrators, and head teachers; 5 respondents of each school, 

in total of 250 respondents. The research instrument was a five-level rating scale questionnaire. 

The received questionnaires were from 45 schools, 225 respondents, in total of 90% response. 

The descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard 

deviation, as well as the inferential statistics was Stepwise Multiple Regression Analysis.

 The research findings revealed as follows:

 1. The level of school administrator’s managerial skills in world - class standard schools 

was at high level, as a whole. When considering at individual aspect, they were ranked by the 
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descending orders of mean as follows; conceptual skill, human skill, education and instructional 

skill, technical skill, and cognitive skill respectively. 

 2. The level of quality system management in world - class standard schools was at high 

level, as a whole. When considering at individual aspect, they were ranked by the descending 

orders of mean as follows; organization leading, human resources focus, measurement analysis 

and knowledge management, customers and stakeholders focus, performance outcome, process 

management, and strategic planning.

 3. The school administrator’s managerial skills affected quality system management in 

world-class standard schools which could predict quality system management as a whole at 79 

%. When considering with influential predictors individually, the findings were ranked by the 

descending order as follows; 1) technical skill, education and instructional skill, human skill, and 

conceptual skill affected organization leading, 2) education and instructional skill, technical skill, 

and cognitive skill affected strategic planning, 3) education and instructional skill, and cognitive 

skill affected customers and stakeholders focus, 4) education and instructional skill, cognitive 

skill, technical skill, human skill, and conceptual skill affected measurement analysis and knowledge 

management, 5) technical skill, education and instructional skill, human skill, conceptual skill, and 

cognitive skill affected human resources focus, 6) technical skill, cognitive skill, human skill, and 

conceptual skill affected process management, and 7) cognitive skill, education and instructional 

skill, and technical skill affected performance outcome respectively.

Keywords: managerial skills, quality system management

บทน�า

 ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

การสื่อสาร ท�าให้สังคมโลกมีการลื่นไหลระหว่าง

วัฒนธรรมมากขึน้ การเมอืงแบบเสรปีระชาธิปไตย

เป็นทีนิ่ยมยอมรบักันท่ัวโลก ประเทศไทยจะมคีวาม

สัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีและ

ความเท่าเทยีมกัน จะมคีวามสามารถในการแข่งขนั

และร่วมมือกับประชาคมโลกได้ต่อเมื่อเรามีการ

ปรับเปล่ียนแนวทางการจัดการศึกษาให้สามารถ

พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีสมรรถนะในการ

แข่งขัน มีคุณภาพสูงขึ้น รู้จักเลือกที่จะรับกระแส

ของวัฒนธรรมต่างชาติ ปลูกจิตส�านึกและความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงการกระจาย 

อ�านาจสู่ท้องถ่ินในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพของผู ้ เรียนให้ทันต่อสภาวการณ์โลก 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

2553 : 9) สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของ



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.2 July - December 2018
158

กระทรวงศกึษาธิการ ทีม่คีวามมุง่มัน่ต่อการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยการยกระดับ

โรงเรยีนชัน้น�าท่ีมคีวามพร้อมสูโ่รงเรยีนดมีมีาตรฐาน

สากล เพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนา 

ผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ�านวยให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัย 

ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน�าความรู้  

รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลใน

ระดับสากล (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน, 2553 : 7) และยังเป็นไปในทิศทางเดียว

กับยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบราชการไทย  

(พ.ศ. 2546 - 2550) ที่ก�าหนดให้มีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการ และวิธีการท�างานเพ่ือยกระดับ 

ขีดความสามารถและมาตรฐานการท�างานของ

หน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูง เทียบเท่า

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมอืงท่ีด ีการบรหิารราชการให้บรรลเุป้าหมาย

ดงักล่าวจ�าเป็นต้องมีเกณฑ์การประเมนิกระบวนการ

ท�างานและผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับกัน

ทั่วไป โดยใช้แนวทางซึ่งสามารถเทียบเคียงกับ 

การบรหิารจดัการในระดับสากล ทีไ่ด้รบัการยอมรบั

ว่าเป็น เกณฑ์ทีส่ามารถประเมนิจดุแขง็และโอกาส

ในการปรบัปรงุของกระบวนการท�างานและผลการ

ปฏบิตังิานของ องค์การต่าง ๆ  ได้อย่างมปีระสทิธิผล 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2558 : 3) 

 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ถือเป็น

กลไกส�าคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียน 

สู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะท�าให้เกิดคุณลักษณะต่อ

การจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลกระทบต่อ

นกัเรยีนอนัเป็นเป้าหมายปลายทางของการจดัการ

ศึกษา ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ซ่ึงได้รับ

การยอมรับว่าเป็นระบบท่ีจะพัฒนาองค์กรให้มี 

ผลการด�าเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการ

ด�าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award : TQA) มาพัฒนา 

ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์การ 

เพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด�าเนินการในระดับ

มาตรฐานโลก ส�าหรบัในด้านการศกึษาได้มกีารน�า

แนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ ในองค์การ สถาบัน 

และสถานศึกษาต่าง ๆ โดยได้ก�าหนดกรอบเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด�าเนินการที่เป็นเลิศ 

(Baldrige Education Criteria for Performance 

Excellence) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพ่ือช่วยให้มี 

การท�าความเข้าใจ และปรับใช้ในวงการศึกษา 

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยยึดหลัก

การด�าเนินงานเชิงระบบเพ่ือช่วยให้โรงเรียนสร้าง

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ท้ังน้ีเพ่ือผลการ

ด�าเนินงานที่เป็นเลิศ ในประเทศไทยยังไม่ได้

ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิส�าหรับ องค์การทีจ่ดัการ

ศึกษาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นกรอบในการบริหาร

จัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพส�าหรับการยกระดับ

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จึงประยุกต์แนวทาง

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็น

แนวทางในการพัฒนา ระบบบรหิารจดัการคณุภาพ

ของโรงเรียน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2553 : 1-2) 

 จากผลการจดัอนัดับความสามารถในการ

แข่งขันโดย IMD ในปี 2560 ประเทศไทยมีผล 

ที่ดีขึ้นทั้งโดยคะแนนและอันดับ โดยมีคะแนนรวม

ในปีน้ีเท่ากับ 80.095 เปรียบเทียบกับ 74.681  

ในปี 2559 และมีอันดับที่ดี ข้ึน 1 อันดับ โดย 
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เลื่อนข้ึนจากอันดับที่ 28 ในปี 2559 เป็นอันดับที่ 

27 ในปี 2560 อย่างไรก็ตามผลการจัดอันดับ 

ของไทยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)  

ยังอยู่ในอันดับค่อนข้างต�่า โดยได้รับการจัดอันดับ

ที่ 49 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า จะเห็นได้ว่า

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษา ยังคงเป็น

เรื่องที่ต้องเร่งพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยยังอยู่ใน

อนัดบัต�า่ ประเดน็ส�าคญัทีต้่องปรบัปรงุในด้านการ

ศึกษา ต้องเร่งพัฒนาความสามารถทางภาษา

อังกฤษของบุคลากร รวมทั้งความสามารถทาง

วิชาการโดยเฉพาะด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

และการปรับปรุงอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น(ศูนย์เพ่ือการพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2560 : ออนไลน์) และ 

ยังพบว่าโดยภาพรวมผลสอบโอเน็ต มธัยมศกึษาปี

ที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 

ผลสอบปีการศึกษา 2558 จ�านวน 2 วิชา คือ  

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ คือ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ มคีะแนนเฉลีย่ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 

หากจ�าแนกตามรายสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระ

วิชาท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ดงันี ้ภาษาไทย คอื สาระการ

ฟัง การดู และการพูด สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม คือ สาระภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คือ 

สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

คณิตศาสตร์ คือ สาระจ�านวนและการด�าเนินการ 

และวิทยาศาสตร์ คือ สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

(สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, 2560 : ออนไลน์) 

 ย่ิงไปกว่านั้นการบรรลุภาพแห่งความ

ส�าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มีองค์ประกอบดงันี้ 

1) ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากลประกอบด้วย 

การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพ 2) คุณลักษณะโรงเรียน

มาตรฐานสากล ประกอบด้วย ผู้เรียนมีศักยภาพ

เป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ และ 3) วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐาน

สากล ประกอบด้วย พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ 

เป็นพลโลก ยกระดับการจัดการเรียนการสอน 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล และยกระดับการ 

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 : 3)  

จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ

ด้วยระบบคณุภาพเป็นกลไกทีม่คีวามส�าคญัในการ

ผลักดันไปโรงเรียนไปสู ่ภาพแห่งความส�าเร็จ 

ดังกล่าว ในขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาถือ

เป็นบุคคลส�าคัญ (Key Person) ในการขับเคลื่อน

ระบบคุณภาพให้ด�าเนินไปตามทิศทางที่มุ ่งหวัง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษาในบริบทดังกล่าวควรเป็นผู้มีความพร้อมท้ัง

ความรู้ความสามารถ ความช�านาญในวิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศึกษา และความฉลาดทางอารมณ์

และทางสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรมีทักษะการบริหารงานที่ครอบคลุม

ทักษะสองประการใหญ่ ๆ คือ ทักษะด้านความรู้ 

(Hard Skills ) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) 

รวมทั้งต้องใช้ท้ังศาสตร์ (Science) และศิลป์  

(Arts) ในการบริหารนั่นเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากล การบริหารจัดการระบบคุณภาพ

โรงเรยีนมาตรฐานสากล และทกัษะการบรหิารของ

ผู้บริหารทีส่่งผลต่อการบริหารจดัการระบบคณุภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยผลของการวิจัยนี ้
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ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถน�าแนวทางไป

ประยุกต์ในการใช้ทักษะการบริหารท่ีเหมาะสมกับ

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล อกีทัง้ผลการวิจยัทีเ่ป็นประโยชน์ทาง

ทฤษฎีและทางปฏิบติัยังสามารถถ่ายโยงไปยังกลุม่

ประชากรในท่ีต้องการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐาน

สากลได้อกีด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ศึกษาระดับทักษะการบริหารของ 

ผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2. ศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล

 3. ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารที่

ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบ

ด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมี 

รายละเอียด ดังนี้ 

  1. ตัวแปรพ้ืนฐานเป็นตัวแปรเก่ียวกับ

สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที ่และประสบการณ์ 

ในการท�างาน

  2. ตัวแปรต้น คือ ทักษะการบริหารของ 

ผูบ้รหิารตามแนวคิดของ เดรคและโรว์ (Drake and 

Roe : 2003) ประกอบด้วย 5 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะ

ด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skill) คือความ

สามารถของผู้บริหารท่ีแสดงออกถึงเชาว์ปัญญา 

อันชาญฉลาดในการเป็นผู ้น�าที่มีประสิทธิภาพ 

2) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) คือความรู้

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการท�างานหรือ

กิจกรรมเฉพาะด้าน ซ่ึงรวมถึงความสามารถและ

การเลือกเครื่องมือเทคนิคท่ีเหมาะสมในการ 

แก้ปัญหาเก่ียวกับงานเฉพาะด้าน 3) ทักษะด้าน 

การศึกษาและการสอน (Educational and 

Instructional Skill) คือความรู้ความสามารถของ 

ผู้บริหารที่เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ที่ดีเลิศ 

เป็นผูน้�าทางวิชาการ และมผีลงานทางวิชาการเป็น

ที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 4) ทักษะด้านมนุษย์ 

(Human Skill) คือความสามารถในการท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรล ุ

ถึงเป้าหมายขององค์การ 5) ทักษะด้านความคิด

รวบยอด (Conceptual Skill) คอืความสามารถของ

ผู้บริหารในเชิงการใช้ความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ 

และการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ การมอง

ภาพอนาคตขององค์การ และการเลือกเป้าหมาย 

ที่ดีและเหมาะสมให้กับองค์การ รวมถึงการหา

หนทางแก้ไขปัญหาขององค์การให้ลุล่วงอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

 3. ตวัแปรตาม คือการบริหารจดัการระบบ

คุณภาพภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหาร

จัดการองค์การ ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ส่วนราชการน�าไปใช้ในการประเมิน

องค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิต ิ

เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพให้

เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงาน

ราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่าง

ต่อเนือ่งครอบคลมุทัง้ 7 ด้าน (หมวด) คอื 1) การน�า

องค์การ เป็นการประเมินการด�าเนินการของ 

ผู้บริหารในเรื่อง วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม 
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ความคาดหวังในผลการด�าเนินการ การกระจาย 

อ�านาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและ 

การเรยีนรู ้การก�ากับดูแลตนเองทีดี่ และด�าเนนิการ

เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  

2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินวิธี

การก�าหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผน

ปฏิบัติราชการ เพ่ือน�าไปปฏิบัติและวัดผลความ

ก้าวหน้าของการด�าเนนิการ 3) การใหค้วามส�าคัญ

กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ

ประเมินการก�าหนดความต้องการ ความคาดหวัง 

และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์  

และการก�าหนดปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้รับบริการ

และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 4) การวัด 

การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ เป็นการ

ประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และ

ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการ

ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ

ด�าเนินการขององค์การ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากร

มนุษย์ เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ 

การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร 

เพ่ือให้บคุลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่าง

เต็มที่ตามทิศทางองค์การ 6) การมุ่งเน้นระบบ

ปฏบิตักิาร  เป็นการประเมนิการมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร 

การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่ช่วยสร้าง

คุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

กระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจของ

องค์การ และ 7) ผลลัพธ์การด�าเนินการ เป็นการ

ประเมินผลการด�าเนินการและแนวโน้มของส่วน

ราชการในมิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ 

การให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้าน

การพัฒนาองค์การ

ระเบียบวิธีการวิจัย

 การวิจัยคร้ังนี้ เป ็นการวิจัยเชิงสาเหตุ 

(Causal Research) โดยศึกษาตัวแปรจากทฤษฎี

และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง และสอบถามระดับ 

ความคิดเห็น แบบกลุ ่มตัวอย่างเดียว ศึกษา

สภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot,  

non- experimental case study design)  

งานวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนโดยมีวิธี

ด�าเนินการวิจัยเป็นข้ันตอน ดังนี้คือ ข้ันที่ 1 การ

ศึกษาตัวแปรทักษะการบริหารของผู้บริหารและ

ตัวแปรการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล ขั้นที่ 2 การศึกษาระดับทักษะการ

บริหารของผู้บริหารและระดับการบริหารจัดการ

ระบบคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล และข้ันท่ี 3 

การศกึษาทกัษะการบริหารของผูบ้รหิารท่ีส่งผลต่อ

การบรหิารจดัการระบบคณุภาพโรงเรยีนมาตรฐาน

สากล

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียน

ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 57 โรงเรียน กลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยได้จากกลุ่มประชากรโดยก�าหนด

ขนาดกลุ ่มตัวอย่างด้วยตารางของเครจซี่ และ 

มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) 

โดยใช้วิธีการสุ ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 50 โรงเรียน  

มีหน่วยวิเคราะห์เป็นโรงเรียน โดยผู้วิจัยก�าหนด 

ผู ้ให ้ข ้อมูลโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย  

ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน  

และหัวหน้ากลุ่มสาระ รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 250 

เครื่องมือท่ีใช ้ในการวิจัยเป ็นแบบสอบถาม 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีผ่านการ 

ตรวจสอบว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์
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มากกว่า 0.50 ทุกข้อ และมีความเชื่อมั่นท่ีระดับ 

0.991สามารถน�าไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูได้ 

ได้รับแบบสอบถามกลับมา 45 โรงเรียน 225 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 90

 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย

ลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษาตามวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 2 นั้นใช้สถิติพื้นฐาน 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค ่าความถ่ี  

ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ใช้สถิติอนุมาน

เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการวิจัย

 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล เ พ่ื อ ต อ บ

วัตถุประสงค์ของการวิจยัดงักล่าวมา ได้ผลการวจิยั

ดังนี้

 1) ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารใน

โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยเป็น 

รายด้านดังนี้ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะ

ด้านมนุษย์ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิด

ตามล�าดับ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล

(n=45)

ข้อ ระดับทักษะการบริหารของผู้

บริหารในโรงเรียนมาตรฐาน

สากล

ค่าเฉลี่ย

(x)

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ

1. ทักษะด้านความรู้ความคิด 3.56 0.68 มาก

2. ทักษะด้านเทคนิค 3.68 0.71 มาก

3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 3.82 0.82 มาก

4. ทักษะด้านมนุษย์ 3.88 0.53 มาก

5. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 4.09 0.54 มาก

ภาพรวม 3.81 0.49 มาก
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 2) การบริหารจัดการระบบคุณภาพใน

โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยเป็น 

รายด้านดังนี้ การน�าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากร

มนุษย์ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผลลัพธ์การด�าเนินงาน การมุ่งเน้นระบบ

ปฏิบัติการ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 

ตามล�าดับ ตามตารางที่ 2

   3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารใน

ภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยสามารถ 

ร่วมกันท�านายการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมได้ร้อยละ 79 

เรียงล�าดับตามอิทธิพลของการส่งผลเป็นรายด้าน

ดงัน้ี 1) ทักษะด้านเทคนิค ทกัษะด้านการศึกษาและ

การสอน ทกัษะด้านมนษุย์ และทกัษะด้านความคิด

รวบยอด ส่งผลต่อการน�าองค์การ 2) ทักษะด้าน 

การศึกษาและการสอน ทักษะด้านเทคนิค ทักษะ

ด้านความรู้ความคิด ส่งผลต่อการวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

ทักษะด้านความรู้ความคิด ส่งผลต่อการให้ความ

ส�าคัญกับผู ้ รับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  

ตารางที่ 2 ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล

(n=45)

ข้อ
ระดับการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพของโรงเรียน

ค่าเฉลี่ย

(x)

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ

1. การน�าองค์การ 3.78 0.77 มาก

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3.58 0.71 มาก

3. การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.71 0.77 มาก

4. การวัด การวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ 

3.71 0.70 มาก

5. การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ 3.74 0.68 มาก

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 3.62 0.68 มาก

7. ผลลัพธ์การด�าเนินงาน 3.68 0.63 มาก

ภาพรวม 3.69 0.65 มาก
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4) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้าน

ความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน

มนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ส่งผลต่อ 

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้  

5) ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและ 

การสอน ทกัษะด้านมนษุย์ ทักษะด้านความคิดรวบ

ยอด และทักษะด้านความรู้ความคิด ส่งผลต่อ 

การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ 6) ทักษะด้านเทคนิค 

ทกัษะด้านความรู้ความคดิ ทกัษะด้านมนุษย์ ทกัษะ

ด้านความคิดรวบยอด ส่งผลต่อการมุ่งเน้นระบบ

ปฏิบัติการ และ 7) ทักษะด้านความรู้ความคิด 

ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะ 

ด้านเทคนิค ส่งผลต่อผลลัพธ์การด�าเนินงานตาม

ล�าดับ ตามตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 ทักษะการบริหารของผู้บริหารในภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

Model Summary

(n=45)

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate

1 .889a .790 .789 .30042

a. Predictors: (Constant), XTot

b. Dependent Variable: YTot

อภิปรายผลผลการวิจัย 

 1. ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

ในโรงเรยีนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยเป็น 

รายด้านดังนี้ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะ

ด้านมนุษย์ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิด

ตามล�าดับ ทั้งนี้เนื่องจากว่าการเป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษาท่ีทรงประสทิธิผลในโรงเรยีนมาตรฐานสากล

นัน้ ควรใช้ทกัษะการบรหิารท่ีเหมาะสมตามบทบาท

หน้าท่ี ซึง่ทักษะด้านความคิดรวบยอดถือเป็นทักษะ

ที่ส�าคัญที่สุดท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาต้องน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการก�าหนดนโยบายของโรงเรียน  

การวิเคราะห์และก�าหนดขอบข่ายงานโดยบริหาร

งานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน เพ่ือวางแผนงาน 

การจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ 

ความต้องการของชุมชน รวมถึงต้องเข้าใจถึง 

ความสามารถของครูและจัดสรรก�าลังพลเพ่ือ

รองรับภารกิจได้อย่างเหมาะสม และในขณะ

เดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องใช้ทักษะ

ด้านมนุษย์ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การ 

การสร้างขวัญก�าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ
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ดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมาย

ของโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการท�างานและตัดสินใจร่วมกัน ตลอดจนเป็น 

ผู้มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและ 

ขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือ

ให้การสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียน 

นอกจากนี้ผู ้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จ�าเป็นต้องใช้ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

ในระดับมาก เพ่ือแสดงถึงความเป็นผู ้น�าทาง

วิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นท่ียอมรับ 

ของครูและบุคคลทัว่ไป ตลอดจนสามารถให้ความ

รู ้แก่ครูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษา

ต้องใช้ทักษะด้านเทคนิคในการใช้แผนงานเป็น

เครื่องมือในการบริหารงาน การเลือกใช้เครื่องมือ

เพ่ือประเมนิผลการปฏิบตังิานได้อย่างถูกต้อง และ

น�าข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหารงานได้อย่าง 

เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยัของ รตันชติ ศรหีลิง่ 

(2558) การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้บริหารมีระดับทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะ

ด้านความคดิรวบยอด ทกัษะด้านมนุษย์และทกัษะ

ด้านเทคนิคตามล�าดับ และยังมีงานวิจัยที่มีนัย 

ใกล้เคยีงกันของ มสีบฮั สาเม๊าะ (2558) เรือ่งทกัษะ

การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี มีความ

สามารถในการใช้ทกัษะการบรหิารงานในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ด้านทีม่ากทีส่ดุคือ ผูบ้รหิาร

มีทักษะการบริหารงานด้านมนุษยสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับมากรองลงมา คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะ

ด้านวิชาการ และทักษะด้านความคิดรวบยอด  

ตามล�าดับ และงานวิจัยของวิวัฒน์ บุญยง (2558) 

เรื่องทักษะการบริหารของผู ้บริหารที่ส ่งผลต่อ

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการ

บริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 

เรียงล�าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการวินิจฉัย 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้าน 

ความคิดรวบยอดทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะ

ด้านเทคนิค และทักษะการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม

ยังมีงานวิจัยที่มีข้อค้นพบท่ีแตกต่างออกไปของ 

พาเราเต้ (Diane H. Parente : 2012) เร่ืองการ 

เอื้ออ�านวยให้เกิดทักษะเชิงกลยุทธ์: บทบาทของ

ทักษะการบริหารแบบดั้งเดิม (Traditional Skills) 

และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ผลการวิจัย

แสดงให้เห็นว่าทักษะด้านอารมณ์และแบบดั้งเดิม

มีการเสริมและร่วมกันน�าไปสู่การได้มาซึ่งทักษะ

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Skills)และยังแสดงให ้

เห็นว่าการมีทักษะด้านอารมณ์อยู่ในตัวอาจช่วย

เพ่ิมพูนทักษะการบริหารแบบดั้งเดิมได้ และงาน

วิจัยของ เรโอ (M.S.Rao : 2013) ท�าวิจัยเรื่องการ

ผสมผสานทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) และ

ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) เพื่อมุ่ง

สู ่เส้นทางอาชีพการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู ้น�าท่ีมีทักษะด้าน 

ความรูแ้ละทกัษะด้านอารมณ์และสงัคม มแีนวโน้ม

ที่จะประสบความส�าเร็จในอาชีพและบรรลุความ

เป็นเลศิขององค์การ ขณะทีง่านวิจยัของ คย์ีอาร์นส 
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(Kevin P. Kearns : 2015) เรื่องทักษะภาวะผู้น�า

ตามความเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ 

ที่ไม่หวังผลก�าไร ผลการวิจัยกลับพพบว่า จากการ

สัมภาษณ์ได้สร้างโครงสร้างทกัษะขึน้ 285 รายการ 

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้รายงานว่าพวกเขา 

ใช้ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสมัพันธ์ และ

ทักษะด้านความคิดรวบยอด อย่างไรก็ดีพบว่า

ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการสื่อสารและการสร้างความน่าเชื่อถือดู

เหมือนจะเป็นที่แพร่หลายมากในบรรดาทักษะที ่

ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติงานเชิงภาวะผู้น�า

1. ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน

โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยเป็นราย

ด้านดังนี้ การน�าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากร

มนุษย์ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผลลัพธ์การด�าเนินงาน การมุ่งเน้นระบบ

ปฏิบัติการ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 

ตามล�าดับ ท่ีพบเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียน

มาตรฐานสากลใช้เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐั เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการบรหิาร

จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนโดยมีการบริหาร

จัดการเชิงระบบที่ เชื่อมโยงสัมพันธ ์กันท่ัวท้ัง

องค์การทีมุ่ง่เน้นการน�าองค์การเพ่ือพัฒนาโรงเรยีน

ไปสู ่องค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างความสามารถทาง 

การแข่งขันระดับประเทศ การน�าข้อมูลสารสนเทศ

ไปใช้ประโยชน์และมผีลลพัธ์การด�าเนินการท่ีสะท้อน

ความส�าเร็จของการบริหารจัดการองค ์การ 

อย่างย่ังยืน และยังมีการมุ่งเน้นปัจจัยการบริหาร 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันและ

ความพึงพอใจของครู รวมท้ังส่งเสริมความส�าคัญ

ของการท�างานเป็นทีมเพ่ือการตอบสนองและ 

สร้างความพึงพอใจของผูเ้รยีนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลการด�าเนินงาน

อย่างเป็นระบบ โดยวเิคราะห์ขีดความสามารถการ

จัดการศึกษาเพ่ือเทียบเคียงกับโรงเรียนคู่พัฒนา

และจัดเรียงล�าดับความส�าคัญในการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมุ่งให้ความส�าคัญกับ

ความต้องการด้านวิชาการและผลสัมฤทธ์ิทาง 

การศึกษาของผู้เรียน ตลอดจนความคาดหวังและ

ความนิยมของผู ้ปกครอง สอดคล้องกับเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2558 : 10) ท่ีสร้างความสอดคล้องไปในทาง

เดียวกันทั้งส่วนราชการ จากตัววัดที่ได้มาจาก

กระบวนการของส่วนราชการที่มีการเช่ือมโยงและ

เสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล่านี้ผูกโยงโดยตรงกับ

คุณค่าในมุมมองของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และกับผลการด�าเนินการโดยรวม ดังนั้น

การใช้ตัววัดเหล่าน้ี จึงเป็นกรอบที่ท�าให้กิจกรรม

ต่าง ๆ ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

โดยลดความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดวิธีปฏิบัติโดย

ละเอยีด หรอืลดกระบวนการจดัการทีซ่บัซ้อนเกินไป 

ตัววัดเหล่านี้จึงเป็นท้ังเคร่ืองมือในการส่ือสาร  

และเป็นวิธีการถ่ายทอดความต้องการของผล 

การด�าเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา 

ความสอดคล้องไปในแนวทาง เดียวกันน้ีท�าให้

มั่นใจว่าส่วนราชการมีความมุ่งหมายที่แน่ชัดและ

เป็นทีร่บัรูท้ัว่ท้ังองค์การ ในขณะเดยีวกันก็สนบัสนุน

ความคล่องตวั การสร้างนวตักรรม และการกระจาย 

อ�านาจในการตดัสนิใจ ดงัเช่นงานวิจยัของ บศุรนิทร์ 

สุจริตจันทร์ (2553) พบว่า รูปแบบองค์การที่มี
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ศกัยภาพการท�างานสงู ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 

คือ ภาวะผู้น�า นวัตกรรมการบริหาร การจัดการ

เชงิกลยุทธ์ การจดัองค์การ ความมุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิ 

ระบบธรรมาภิบาล และการมีพันธมิตรเครือข่าย 

องค์ประกอบทั้ง 7 มีความส�าคัญในการขับเคลื่อน

องค์การจากภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน องค์การ

ต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการในทุกด้าน  

เพ่ือก้าวไปสู ่การเป็นองค์การท่ีมีศักยภาพการ

ท�างานสงู สามารถน�าพาองค์การให้สามาตรแข่งขัน

ได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล มีผลการ

ด�าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพร พงศ์สุวรรณ 

(2553) พบว่าการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการ

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ

ว่าด้านการบรหิารจดัการทีดี่ ตามหลกัธรรมาภิบาล

มีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการน�าองค์การและ

เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา และการน�าแผน

ยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบติั และเป็นไปในทางเดียวกับ

แนวคิดของ บาดรีและคณะ (Badri and others : 

2018) เรื่องกรอบการท�างานของการปฏิบัติงานที่

เป็นเลิศตามเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประเทศสหรัฐอเมริกา : การทดสอบเชิงประจักษ์

เพ่ือศกึษาเกณฑ์การวัดทีค่รอบคลมุการปฏิบติังาน

ท่ีเป็นเลิศด้านการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าการน�า

องค์การเป็นตวัวขบัเคลือ่นองค์ประกอบท้ังหมดของ

ระบบบลัดทิจ์ (Baldrige) และงานวจิยัของพรบีทูอค

และคัทเชลล์ (Prybutok and Cutshall : 2018)  

เรือ่งรางวัลคณุภาพแห่งชาตปิระเทศสหรฐัอเมรกิา

โดยมีการน�าองค์การเป็นหลัก เพ่ือศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการน�าองค์การ การวิเคราะห์และ

การจัดการข้อมูล การวางแผนทรัพยากรบุคคล  

การจัดการกระบวนการ และการมุ ่งเน้นลูกค้า  

โดยมรีางวัลคณุภาพแห่งชาตปิระเทศสหรฐัอเมรกิา

เป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับองค์การ  

ผลการวิจัยพบว่า การน�าองค์การของผู้บริหารมี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ ตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาตปิระเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้

ยังมงีานวิจยัของ กมลมาลย์ ไชยศริธัิญญา (2559) 

เรือ่งสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผล

ต่อคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 8 ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เรียงล�าดับค ่าเฉลี่ยจากมากไปหาน ้อยดัง น้ี  

การมุ่งให้ความส�าคัญกับผู้เรียน การน�าองค์การ 

การมุง่เน้นทรพัยากรมนษุย์ การจดัการกระบวนการ 

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้  

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงาน และการ

วางแผนกลยุทธ์ ในขณะที่งานวิจัยของ ยู (Billy 

T.W. Yu :2012) เรื่องกรอบการจัดการคุณภาพ 

เพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร ผลการวิจัยพบว่า 

จากการวิเคราะห์เชิงประจักษ์เก่ียวกับกรอบที่ระบุ

ถึงปัจจยัแปดประการ ได้แก่ วิธีการทีเ่ป็นจริงในการ

ตัดสินใจ การใช้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพ การมุ่งเน้น

ลูกค้า ภาวะผู้น�า การมีส่วนร่วมของผู้คน วิธีการ

ด�าเนินการธุรกิจการเป็นหุ ้นส่วนท่ีมีประโยชน ์

ร่วมกันและผลการด�าเนินงานภายใน กรอบการ

จัดการคุณภาพนี้แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น�าและ 

การมุ่งเน้นลูกค้ามีความส�าคัญมากกว่าท่ีคาดไว้

ก่อนการน�าระบบการจัดการคุณภาพท่ีประสบ
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ความส�าเร็จมาใช้ ส่วนงานวิจัยของเวคเคนแมนน์ 

(Albert Weckenmann : 2015) เรื่องการจัดการ

คุณภาพ – ประวัติและแนวโน้ม ผลการวิจัยพบว่า

มีกระบวนทัศน์ในการจัดการคุณภาพเกิดขึ้น 

ในมุมที่แตกต่าง ความพยายามในปัจจุบันที่จะ

พัฒนาการจัดการระบบคุณภาพให้ครอบคลุมถึง 

“คุณภาพท่ีรับรู้ได้” “การจัดการคุณภาพที่มุ่งเน้น

มนษุย์” และ “การจดัการคุณภาพอัจฉรยิะ” อย่างไร

ก็ตาม ในทางกลับกันมีงานวิจัยของ ไอเดน  

(Jon Iden : 2012) ท�าวิจัยเรื่องการตรวจสอบการ

จัดการกระบวนการในองค์การท่ีมีระบบคุณภาพ : 

การศึกษาหลายกรณี งานวิจัยน้ีกลับพบว่าการ

ลงทุนในระบบคุณภาพยังไม่ส่งผลต่อการจัดการ

กระบวนการ ผู ้บริหารธุรกิจไม่ได้กังวลเก่ียวกับ

กระบวนการทางธุรกิจขององค์การเป็นประจ�า 

ทุกวัน ไม่มีการก�าหนดและวัดผลความรับผิดชอบ

และเป้าหมายในกระบวนการทางธุรกิจท่ีชัดเจน  

ไม่พบการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงอย่างต่อ

เนื่อง ข้อค้นพบเหล่านี้สามารถชี้ให้เห็นว่าผู้บริหาร

มองระบบคุณภาพของพวกเขาเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ี 

ถูกบังคับให้ด�าเนินการแทนท่ีจะเป็นทรัพยากร 

ท่ีมีค่าส�าหรับการจัดการและการพัฒนาองค์การ

ของพวกเขา

 2. ทักษะการบริหารของผู ้บริหารใน 

ภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยสามารถ 

ร่วมกันท�านายการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมได้ร้อยละ 79 

ผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก การใช้ทักษะการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ึนอยู่กับภารกิจ

และแนวทางการบริหารซึ่งการบริหารจัดการ

โรงเรยีนมาตรฐานสากลให้ประสบความส�าเรจ็ต้อง

อาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้องและจะต้อง

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก  

โดยเฉพาะสงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นยุคศตวรรษท่ี 21 

ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ  

ของโลกเข้าด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาท

อย่างเต็มท่ีและใช้ทักษะการบริหารที่เหมาะสมกับ

การบริหารจัดการระบบคุณภาพในแต่ละด้าน 

เพ่ือน�าพาองค์การสู่ความส�าเร็จได้ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของด�ารงค์ รอดสนิ (2553) เรือ่งทักษะการ

บริหารของผู ้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2 

สงักัดส�านักบรหิารงานการศกึษาพิเศษ ผลการวิจยั

พบว่าทักษะการบริหารของผู ้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มที่ 1 

และกลุ่มที่ 2 สังกัดส�านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนการสอน และ

ทักษะด้านความคิดรวบยอด และงานวิจัยของ 

กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา (2559) ได้ท�าวิจัยเร่ือง

สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาทุกด้านส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม โดยเรียง

ล�าดับตามอิทธิพลของการส่งผลเป็นรายด้านดังนี้ 

1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิและการพัฒนาตนเองส่งผล 

ต่อการวางแผนกลยุทธ์ การมุ ่งผลสัมฤทธ์ิและ 

การท�างานเป็นทีมส่งผลต่อการน�าองค์การ 3) การ

บริการที่ดีและการพัฒนาตนเองส่งผลต่อการวัด 

การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4) การมุ่ง 

ผลสัมฤทธ์ิและการท�างานเป็นทีมส่งผลต่อการมุ่ง
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ให้ความส�าคัญกับผู้เรียน 5) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ส่งผลต่อการมุ ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ การมุ ่ง 

ผลสัมฤทธ์ิส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ และ  

7) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิส่งผลต่อการประเมินผลลัพธ์

การด�าเนินงาน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ลาช 

(Josep Llach : 2016) เรื่องผลกระทบของการ

จัดการคุณภาพต่อผลการด�าเนินงานในบริบท 

ต่าง ๆ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของความมุ ่งมั่นในการน�าระบบคุณภาพไปใช้ 

นอกจากน้ีการน�าระบบคณุภาพไปใช้ยังส่งผลดีต่อ

การด�าเนินงานและพฤติกรรมของพนักงานและ

ลกูค้า อย่างไรก็ตามมเีพียงผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก

การรับรู ้ของลูกค้าต่อคุณภาพของบริการส่งผล 

ต่อผลการด�าเนินงานขององค์การ อีกทั้งยังได้ม ี

การวิเคราะห์ด้านบรบิทเพ่ือตรวจสอบว่าปัจจยัด้าน

บริบทต่าง ๆ เช่น การรับรองมาตรฐานการจัดการ

คณุภาพและทศันคตเิชงินวตักรรมของทีมผูบ้รหิาร

สามารถปรับเปลี่ยนผลลัพธ์การด�าเนินงานได้ 

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

มาตรฐานสากล ควรน�าผลจากการวิจัยที่พบว่า

ทักษะด้านความรู ้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค  

และทักษะด้านการศกึษาและการสอน เป็นตวัแปร

ที่มีอิทธิพลการส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบ

คณุภาพในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวแปร

ทั้งสามตัวนี้ยังมีอิทธิพลการท�านายการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพด้านผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

ดังนั้น ผู้บริหารควรใช้ทักษะด้านความรู้ความคิด 

โดยน�าความรู ้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช ้

ในการปฏิบัติงาน ควรพัฒนาแนวคิดและองค ์

ความรูก้ารบรหิารใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาโรงเรยีน 

ตลอดจนน�ามาก�าหนดทิศทางการบริหารงาน 

เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของโรงเรียน และในส่วนของ

ทักษะด้านเทคนิค ผู้บริหารควรใช้แผนงานเป็น

เครื่องมือ น�าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใน

การบรหิารงานและการตดัสนิใจทางการบรหิารรวม

ถึงเลือกใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมเพ่ือประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ นอกจากน้ีควรให้ความ

ส�าคญักับการใช้ทกัษะด้านการศกึษาและการสอน 

โดยผู้บริหารควรเป็นผู้น�าทางวิชาการที่มีความ

เชีย่วชาญและเป็นท่ียอมรบัของครูและบคุคลทัว่ไป

รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการที่ โดดเด ่นเป ็นที่

ประจักษ์ในแวดวงการศึกษาอีกด้วย 

 2. ผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

มาตรฐานสากล ควรน�าผลจากการวิจัยทักษะ 

ด้านความรู้ความคิด ที่พบว่าผู้บริหารสร้างสรรค์

และพัฒนาผลงานเพ่ือให้เกิดผลดต่ีอโรงเรยีนอย่าง

ต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง

ไปปรับปรุงพัฒนาให้อยู ่ในระดับที่สูงข้ึน โดย 

ผูบ้รหิารควรแสดงออกถงึเชาว์ปัญญาอนัชาญฉลาด

ในการเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพให้เป็นท่ีประจักษ์

เพ่ือรักษามาตรฐานสากลของโรงเรียนให้คงอยู่

ตลอดไป

 3. ผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

มาตรฐานสากล ควรน�าผลจากการวิจัยการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพด ้านการวางแผนเชิ ง

ยุทธศาสตร์ ที่พบว่าผู ้บริหารวิเคราะห์จุดแข็ง  

จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของโรงเรียนด้วย 

เคร่ืองมอืท่ีเหมาะสมมค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบั

ปากลาง ไปปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน 

โดยเลอืกใช้เคร่ืองมอืท่ีเหมาะสมกับบรบิทโรงเรยีน

รวมท้ังควรส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของครูและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีโอกาสร่วมวิเคราะห์และ
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รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

และผู้เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (3) เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

 การด�าเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ท่ีได้จากการก�าหนด

จ�านวนผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 คน ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 11 คน 

รวมเป็น 22 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีส�ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีปลายเปิดไว้ในตอนท้ายแต่ละหัวข้อค�าถาม ประชากรได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวน 1,806 คน ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan จ�านวน 320 คน จากนั้นน�าผลมาประมวลสร้างเป็นร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน แล้วน�าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 24 คน เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ

 ผลการวิจัย ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 3 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 

โดยประสานงานกับสถาบนั/ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจงัหวัดหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือขอรบัการสนับสนุน

วิทยากร รปูแบบท่ี 2 สถาบนั/ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจงัหวัดหรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรม 

โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือจัดหาผู้เข้ารับการฝึกอบรม รูปแบบที่ 3 กรมพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ต่อกรมส่งเสริม
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การปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวาระแห่งชาตเิพ่ือประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนเทิดไท้องค์ราชันอย่างน้อยอ�าเภอละ 1 แห่ง

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการมีส่วนร่วม, การพัฒนาฝีมือแรงงาน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ABSTRACT

 The objectives of this research were as follows: (1) to study opinions of people involved 

with development of laborer skills and concerned people in local administrative organizations 

toward participation in development of laborer skills of local administrative organizations in Nakhon 

Chaiburin Provincial Group; (2) to study guidelines for participation in development of laborer 

skills of local administrative organizations in Nakhon Chaiburin Provincial Group; and (3) to create 

models of participation in development of laborer skills of local administrative organizations in 

Nakhon Chaiburin Provincial Group.

 This research was a mixed-method research employing both the qualitative and quantitative 

research methodologies. In the qualitative study, the researcher conducted in-depth interviews 

of 22 persons involved with development of laborer skills and those concerned with local 

administrative organizations in order to obtain in-depth information. In the quantitative study, the 

researcher used a questionnaire to survey opinions of persons involved with local administrative 

organizations. The questionnaire was a 5-scale rating questionnaire with open space at the end 

of each question item for respondents to express their additional opinions. The survey population 

comprised 1,806 people involved with local administrative organizations, while the survey sample 

consisted of 320 people obtained by simple random sampling. After that, the researcher drafted 

models of participation in development of laborer skills based on the obtained research information, 

and then submitted them to experts for verification and approval.

 As for research results, three models of participation in development of laborer skills of 

local administrative organizations in Nakhon Chaiburin Provincial Group were obtained. In the 

First Model, the local administrative organizations organize the training, with coordination for 

receiving supports in terms of resource persons from provincial laborer skills development 

institutions/centers or other concerned agencies. In the Second Model, the provincial laborer skills 

development institutions/centers or other concerned agencies organize the training, with 
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coordination with local administrative organizations to recruit the trainees. In the Third Model, the 

Laborer Skills Development Department proposes the Project for Establishment of Community Technical 

Skills Center in Honor of His Majesty the King to the Local Administration Department to adopt as 

the national agenda for coordination with local administrative organizations throughout the country to 

establish at least one community technical skills center for each district.

Keywords: Model of participation, Development of laborer skills, Local administrative organization

บทน�า

 “นครชยับรุนิทร์” เป็นชือ่การจดักลุม่จงัหวัด

ในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ อยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย

จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร ์

โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการ 

กลุ่มจังหวัดและจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็น

ประตูอีสานสู ่สากล(North-East gateway to 

Global Communities) อกีทัง้เป็นศนูย์กลางในการ

พัฒนาเพ่ือส่งออก ซึ่งกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

นอกจากจะมีจุดเด่นเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตร

แล้ว ยังมีการประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ 

(จงัหวดันครราชสมีา)และสิง่ทอ ซึง่คาดว่าจะมกีาร

ขยายตวัในอนาคตและก้าวไปสูก่ารเปน็ศนูย์กลาง

การผลิตและการตลาดสินค้าในระดับภูมิภาค

ประชาคมอาเซียน (ASEAN)ในอนาคต ดังนั้น 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมชั้นกลาง 

ดังกล่าว จ�าเป็นต้องเตรียมแรงงานที่มีความรู ้ 

ทักษะ สมรรถนะ ที่มีคุณภาพและจ�านวนเพียงพอ

ต่อความต้องการในการผลิต(กลุ ่มจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1, 2555 : 8) 

 ประการส�าคัญในปัจจุบันโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมได้เปลี่ยนไปสู ่แบบ

อุตสาหกรรม ส่งผลให้กระบวนการผลิตเปลี่ยน 

จากการใช้แรงงานคนไปสู ่การใช้เครื่องจักรมี

การน�าเคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณ์ทันสมัยที่มี

เทคโนโลยีสูงมาใช้ในการผลิตรูปแบบการจ้าง 

จึงต้องใช้แรงงานที่มีทักษะฝีมือ ดังนั้นแรงงาน 

ที่ขยันอดทนท�างานด้วยความอุตสาหะวิริยะ 

คงจะเป็นคุณสมบัติท่ียังไม่เพียงพอ แต่จะต้อง 

เพ่ิมคณุลกัษณะแรงงานทีม่ทัีกษะและสมรรถนะสงู 

เช่น มีความสามารถในการใช้เคร่ืองจักรได้ด ี 

ความสามารถในการใช้ภาษาตดิต่อส่ือสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นต้นถึงแม้ว่าหลายภาคส่วน 

เช่นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านอาชีวะจะทราบถึง

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือแต่ก็ยัง 

ไม่สามารถแก้ไขได้อีกทั้งระบบการศึกษาก็ยัง 

ไม่สามารถผลิตคนออกมาทันกับความต้องการและ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เนาวรัตน์ 

ทรงสวัสดิ์ชัย 2557 : 48; กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 

2556 : 5) ช่องว่างนี้เป็นผลให้แรงงานได้รับอัตรา

ค่าจ้างต�า่หรอืเป็นแรงงานราคาถูก (พิรยิะ ผลพิรฬุห์ 

2557 : 12) อนึ่งเป็นที่ทราบกันว่าในทศวรรษที่ 21 

หลายประเทศได้ปรับตวัให้สอดคล้องกับบริบทเพ่ือ

การแข่งขันเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ 

หรือสิงคโปร์ เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้
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เมื่อรัฐบาลเห็นว่าด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง

จากเดิมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เกาหลีใต้ได้มี 

การพัฒนาก�าลงัแรงงานให้มคีวามสามารถในวิชาชพี 

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยเล็งเห็นว่า

แรงงานท่ีมีคุณภาพต่างหากจะช่วยให้เศรษฐกิจ

ขยายตัวอย่างย่ังยืน(ศรีน้อยโพวาทอง 2546 : 

บทบรรณาธิการ-4)

 ในสภาพปัจจุบันชุมชน หมู ่บ้านต่างๆ  

มีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตั้งอยู่ อีกทั้งวิถีชีวิต

ของคนในชนบทเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์เครื่องจักร 

และเครื่องใช้ไฟฟ้าอ�านวยความสะดวกในชีวิต

ประจ�าวัน เช่น รถไถนาเดินตาม เครื่องจักรสีข้าว  

รถจักรยานยนต์ รถยนต์เครื่องสูบน�้า ทีวี ตู้เย็น  

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ (บุญรุ่ง โจใจ และ วีระกุล  

ชายผา 2557) แต่คนในพ้ืนที่มีความรู ้ในเรื่อง

เครื่องยนต์ อีเล็กทรอนิกส์น้อยมาก เมื่อประสบ

ปัญหาเก่ียวกับเครื่องยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจึง

ต้องไปพ่ึงพิงสถานบรกิาร ท�าให้สิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย

ไปเพ่ือการดังกล่าวทั้งๆท่ีเป็นปัญหาเล็กน้อย และ

แม้ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีโครงการจัดตั้ง 

“ศูนย์ช่างประจ�าชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน” เพ่ือแก้

ปัญหาเหล่าน้ีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ประสบความ

ส�าเร็จเท่าท่ีควร (บทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน : ภาคผนวก ข) อนึ่งเมื่อชุมชน 

หมู่บ้าน มีการขยายตัวหนาแน่นมากขึ้น มีการ

ประกอบอาชพีทีห่ลากหลาย เช่น ร้านโทรศพัท์มอืถือ 

ร้านกาแฟสด ขนมเค้ก อาหารท่ีทันสมัย ฯลฯ  

แต่ชาวบ้านบางกลุ่มยังไม่สามารถปรับวีถีชีวิตให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างอาชีพ

รองรับ ท้ังนี้เนื่องจากขาดการให้ความรู้จากทาง

ราชการและภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ คือ “ก�าลัง

แรงงานไทยมีสมรรถนะได ้มาตรฐานสากล

(Workforce with world class competency)” 

มีพันธกิจท่ีส�าคัญคือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

สร้างเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือ

แรงงานโดยมีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับก�าลัง

แรงงานของประเทศให้มีมาตรฐานความสามารถ 

ที่สูงข้ึนสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และ 

เพ่ือแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และ

อุปทานในตลาดแรงงาน(กระทรวงแรงงาน, 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2555 : 39) ซึ่งส่วนใหญ่

จะประสานร่วมมือและการท�าบันทึกข้อตกลง  

(เอ็มโอยู : MOU) ในความร่วมมือกับเครือข่าย 

ภาคเอกชน(กระทรวงแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน 2555 : 65) อย่างไรก็ตามธนาคารโลก 

เห็นว่าการเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานไม่ใช่หน้าที่ของ

กระทรวงแรงงานเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าท่ี 

ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (พิริยะ 

ผลพิรุฬห์ 2557 : 16) ในนโยบายที่ส ่งเสริม 

ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศนั้น ฯพณฯ  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่นประเทศด้วย 

“ประชารัฐ” นั่นคือประชาชนกับรัฐบาลจะต้อง

ประสานร่วมมือกัน (รติมา คชนันทน์ 2559)

 ผู ้วิจัยเห็นว่าการท�าหน้าที่ตามบทบาท 

ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังขาดการสร้าง 

เครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันได้แก่ 

กรงุเทพมหานคร (กทม.) องค์การบริหารส่วนจงัหวัด

(อบจ.) เทศบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

และเมืองพัทยา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ฝีมอืแรงงานตามรปูแบบท่ีควรจะเป็นอย่างชัดเจน 
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ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นก�าลังส�าคัญ

เพราะมีอ�านาจหน้าที่ในการส่งเสริม การฝึกและ

ประกอบอาชีพ ที่ควรร่วมมือกันท�า[มาตรา 16 (6), 

17(3) แห่ง พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและข้ันตอนกระจาย

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ

มาตรา 89 (25) แห่ง พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550] ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินนับวันแต่จะมีบทบาทส�าคัญในการ

พัฒนาประเทศ โดยจะเหน็ได้จากรฐับาลได้กระจาย

อ�านาจ งบประมาณ และภารกิจต่างๆ ไปสู่ท้องถิ่น

เพ่ือให้เต็มรูปแบบ ที่ส�าคัญคือท้องถ่ินอยู่ใกล้ชิด 

กับประชานย่อมทราบถึงสภาพปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนดี เป็นแต่เพียงยังขาดการ

ประสานงานให้ความรูเ้ชงิวิชาการ ในเรือ่งนีส้ถาบนั

ท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการหรือ 

สปร. (2547 : 72) ได้วิจัยพบว่าความร่วมมือของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการบริการ

สาธารณะในหลายพ้ืนท่ี มีลักษณะต่างคนต่างท�า

อีกทั้งยังไม่มีต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินร่วมมอืกับองค์กรอืน่ในการจดับรกิารสาธารณะ

[กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่, ส�านกัพัฒนาและ

ส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถ่ิน (นโยบายและแผน), 

มปพ. : 180]ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษา 

“รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกลุม่จงัหวัดนคร

ชัยบุรินทร์”ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะได้องค์

ความรู้ใหม่ท่ีเป็นรูปแบบให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอื่น ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ

แรงงานขัน้พ้ืนฐานจนน�าไปสูม่าตรฐานในเขตพ้ืนที่

ของตน เพ่ือสร้างให้ราษฎรมีรายได้สูงตามทักษะ

ของฝีมือแรงงานอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง

กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู ้เก่ียวข้องกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการมีส่วนร่วม 

พัฒนาฝีมอืแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

 2)  เพ่ือศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาฝีมือแรงงานขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

 3) เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

กรอบความคิดในการวิจัย

 การวิจัยนี้ ใช ้ทั้ ง วิ ธี เชิ งคุณภาพและ 

เชงิปริมาณ สรุปเป็นกรอบความคดิในการวิจยั ดงันี้

 1.ตัวแปรต ้น (ตัวแปรอิสระ) ได ้แก ่  

ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมือ

แรงงานและผู้เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 2.ตัวแปรตาม ได้แก่

 2.1 แนวทางหรือวิธีการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมอืแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 จากกรอบความคิดในการวิจัยดังกล่าว  

ได้บูรณาการสรุปเป็นภาพ ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม 

 ขั้นตอนที่ 2 การด�าเนินการวิจัยใช้วิธีการ

วิจยัเชงิคุณภาพและการวิจยัเชงิปรมิาณผสมผสานกนั

   2.1  ส่วนที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้จากการก�าหนด

จ�านวนผูเ้ก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมอืแรงงาน11 คน

และผู้เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 11 

คนรวมเป็น 22 คนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงถึงแก่นวิถี

ชีวิตของชาวบ้าน วัฒนธรรมทางการท�างานที่ใช้

ฝีมือแรงงาน

  2.2 ส ่วนที่ใช ้ วิ ธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากร (Population) ได้แก่ นายกองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และท้องถ่ินอ�าเภอ จ�านวนทัง้สิน้ 1,806 คน ส�าหรบั

กลุม่ตวัอย่าง (Sample) ได้จากตารางส�าเรจ็รปูของ

เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จ�านวน 

320 คน จากนั้นท�าการสุ่มตัวอย่างประเภทผสม 
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 3) เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ในกลุม่จงัหวดันครชยับริุนทร์    

 

กรอบความคิดในการวจิัย 

 การวิจัยนีใ้ช้ทัง้วิธีเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ สรุปเป็นกรอบความคดิในการวิจยั ดงันี ้

 1.ตวัแปรต้น (ตวัแปรอิสระ) ได้แก่ 

ความคดิเห็นของผู้ เก่ียวข้องกบัการพฒันาฝีมือ

แรงงานและผู้ เก่ียวข้องกบัองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินในการมีสว่นร่วมพฒันาฝีมือแรงงาน 

 2.ตวัแปรตาม  ได้แก่ 

 2.1 แนวทางหรือวิธีการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

 จากกรอบความคิดในการวิจัยดงักล่าว 

ได้บรูณาการสรุปเป็นภาพ  ดงันี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วธีิดาํเนินการวจิัย      

 กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเป็น 5 ขัน้ตอน  

ดงันี ้  

 ขัน้ตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม   

 ขั ้นตอนที่  2 การดําเนินการวิจัยใช้

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ

ผสมผสานกนั 

     2.1 สว่นท่ีใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ 

โดยการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ท่ีได้จากการกําหนด

จํานวนผู้ เก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน11 

คนและผู้ เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

11 คนรวมเป็น 22  คนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงถึงแก่น

วิถีชีวิตของชาวบ้าน  วัฒนธรรมทางการทํางานท่ีใช้

ฝีมือแรงงาน 

     2.2 ส่วนท่ีใช้วิ ธีการวิจัยเชิงป ริมาณ  

ประชากร (Population)  ได้แก่  นายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินปลัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และท้องถ่ินอําเภอ  จํานวนทัง้สิน้ 1,806 

คน  สําหรับกลุ่มตัวอย่าง (Sample)  ได้จาก

ตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan) จํานวน  320  คน จากนัน้ทําการ

สุม่ตวัอย่างประเภทผสม ได้แก่การสุ่มตามลําดบั

ชัน้   การสุ่มแบบไม่ เป็นสัดส่วน จนได้กลุ่ม

ตัวอย่างครบตามจํานวน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัยได้แก่แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 

(Rating  scale)  5 ระดบั มีปลายเปิดในท้ายแต่

ละหวัข้อคําถาม 

ขัน้ตอนที่  3การวิเคราะห์ข้อมูล  โดย

นําผลจากขัน้ตอนท่ี 2 มาวิเคราะห์   

ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
กับการพัฒนาฝมือแรงงาน
และผูเกี่ยวของกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการ
มีสวนรวมพัฒนาฝมือ

แรงงาน 

แนวทาง / วิธีการมี
สวนรวมในการ

พัฒนาฝมือแรงงาน
ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
 

รูปแบบการมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร 
 

ได้แก่การสุ่มตามล�าดับชั้น การสุ่มแบบไม่เป็น

สัดส่วน จนได้กลุ ่มตัวอย่างครบตามจ�านวน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั มปีลาย

เปิดในท้ายแต่ละหัวข้อค�าถาม

 ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลู โดยน�าผล

จากขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์  

  3.1  น�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มา

วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

  3.2  น�าข้อมูลที่ส�ารวจความคิดเห็นจาก

แบบสอบถาม มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) ด้วยการค�านวณหาค่า

สถิติ (Statistic) ซึ่งก�าหนดใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

  3.3  จากนัน้น�าผลจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 

มาประมวลสร้างเป็นร่างรูปแบบ

  เพ่ือให้เห็นภาพของการได้มาซึง่ร่างรปูแบบ

ดังกล่าวข้างต้น สรปุเป็นภาพ ดงันี้

ภาพที่ 2 แสดงที่มาของการได้ร่างรูปแบบ
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      3.1  นําข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มา

วิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis)  

       3.2  นําข้อมลูท่ีสํารวจความคิดเห็นจาก

แบบสอบถาม  มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป   SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences)    ด้วยการ

คํานวณหาค่าสถิติ (Statistic) ซึ่งกําหนดใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive  Statistics)ได้แก่ ร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard  Deviation)  

      3.3 จากนัน้นําผลจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 

มาประมวลสร้างเป็นร่างรูปแบบ 

    เพ่ื อให้ เห็ นภาพของการได้มาซึ่ งร่าง

รูปแบบดงักลา่วข้างต้น สรุปเป็นภาพ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงที่มาของการไดรางรูปแบบ 
 

 ขัน้ตอนที่  4นําร่างรูปแบบการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ไปสอบถาม

ความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒิุใน

ท่ีประชุมเชิงปฏิบตัิการ  เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง

และให้ความเห็นชอบรูปแบบ  ซึง่ผู้ เช่ียวชาญและ

ผู้ ทรงคุณวุฒิแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์ด้านฝีมือแรงงาน  9 คน  และกลุ่ม

ผู้ เก่ียวข้องกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 12 คน 

ขัน้ตอนที่ 5  สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน   ในกลุ่มจังหวดันครชัยบุรินทร์  โดยนํา

ผลจากขัน้ตอนท่ี 4 มาวิเคราะห์  ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญ  

แล้วสร้างเป็นรูปแบบ 

  

ผลการวจิัย   

1. ส่วนที่ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลการสมัภาษณ์ มีดงันี ้

เร่ืองของฝีมือแรงงานนัน้มีความสําคญั  

เพราะจะไปเช่ือมโยงกับการผลิตสินค้าและ

บริการท่ีมีคุณ ภาพ  ในด้านภาคบริการท่ีใช้

ภาษาอังกฤษในการส่ือสารของไทยยงัด้อยกว่า

ประเทศในกลุ่มอาเซียนในด้านการฝึกอาชีพและ

พัฒนาฝีมือแรงงานนัน้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมี

พันธกิจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง

เครือข่าย  อนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

บทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมอาชีพและการ

ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพโดยตรงอยู่แล้วสําหรับการ

จดัตัง้ศนูย์ช่างประจําชุมชน เป็นโครงการท่ีจะช่วย

ผลการวิเคราะหการสัมภาษณ 
กลุมผูเกี่ยวของในการพัฒนาฝมือ

 แรงงานกับผูเกี่ยวของขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่นในขอ 1 

ผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจ
 ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับ
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ 
การมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือ

 แรงงานในขอ 2 
ผลการวิเคราะหคําตอบ 

ปลายเปดทายหัวขอคําถาม 
 
 

ไดแนวทางหรือวิธี

 การมีสวนรวมใน

 การพัฒนาฝมือ

 แรงงาน 

รางรูปแบบการมีสวน
รวมในการพัฒนาฝมือ
แรงงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
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 ขัน้ตอนที ่4 น�าร่างรปูแบบการมส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปสอบถามความคิด

เห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในท่ีประชุม

เชงิปฏิบตักิาร เพ่ือพิจารณากลัน่กรองและให้ความ

เห็นชอบรูปแบบ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ด้าน

ฝีมือแรงงาน 9 คน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คน

ขั้นตอนท่ี 5 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมอืแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยน�าผลจากขั้น

ตอนท่ี 4 มาวิเคราะห์ ปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของ

ผูท้รงคณุวุฒแิละผู้เชีย่วชาญ แล้วสร้างเป็นรปูแบบ

 

ผลการวิจัย 

 1. ส่วนที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผล

การสัมภาษณ์ มีดังนี้

 เรื่องของฝีมือแรงงานนั้นมีความส�าคัญ 

เพราะจะไปเชื่อมโยงกับการผลิตสินค้าและบริการ

ที่มีคุณภาพ ในด้านภาคบริการท่ีใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารของไทยยังด้อยกว่าประเทศในกลุ่ม

อาเซยีนในด้านการฝึกอาชพีและพัฒนาฝีมอืแรงงาน

นัน้กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานมพัีนธกิจในการส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย อน่ึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมบีทบาทหน้าทีใ่นการส่งเสรมิ

อาชีพและการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพโดยตรง 

อยู่แล้วส�าหรับการจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชน  

เป็นโครงการท่ีจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน 

ช่างทีม่ฝีีมอืตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน 

อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาของศูนย์ช่างประจ�าชมุชน

ที่ส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินที่เห็นว่าเป็นงานฝากไม่ได้เป็นงาน 

ทีร่เิริม่จากท้องถ่ินโดยตรงรวมถึงการเปลีย่นผูบ้รหิาร

ศนูย์ฯกล่าวคอืเมือ่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

คนใหม่เข้ามารับหน้าที่ก็ไม่มีการสานต่อ หากมี 

การแก้ไขปัญหาโครงการน้ีได้งานศนูย์ช่างฯก็น่าจะ 

ขับเคลื่อนไปได้ดี มีข้อสังเกตท่ีส�าคัญคือศูนย์ช่าง

ประจ�าชุมชนยังไม่เป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปโดยเฉพาะ 

ในวงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. ผลการส�ารวจความคิดเห็นต่อการ 

มีส่วนร่วมในการพฒันาฝีมือแรงงาน และแนวทาง

หรอืวธีิการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาฝีมอืแรงงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2.1 ด้านความรูเ้ก่ียวกับการพฒันาฝีมือ

แรงงานมดีงันี ้(1)การมคีวามรูเ้ก่ียวกับการพัฒนา

ฝีมือแรงงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.52 (2) ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67และ (3) ด้าน

ศูนย์ช่างประจ�าชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 3.51 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.73 

 2.2 แนวทางหรือวิธีการท่ีจะเข้าไปมี

ส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานมีดังนี้ (1) ด้านการ

สร้างความพร้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมากมี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.62(2) แนวทางด้านงบประมาณและ 

วัสดอุปุกรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉล่ีย

เท่ากับ 3.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.72(3) แนวทางการสนบัสนุนส่งเสรมิ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 

ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท ่ากับ 0.73 และ 

(4) แนวทางทีจ่ะร่วมมอืพัฒนาฝีมือแรงงาน ในภาพ
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รวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65   

 3. น�าผลจากข้อ1และ ข้อ 2 มาวเิคราะห์

และสงัเคราะห์แล้วร่างเป็นรปูแบบการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งได้ร ่างรูปแบบ 

ดังนี้

  (1)  การสร้างความตระหนักให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อม

สู่การเห็นความส�าคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงาน

และการจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชน

  (2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนนิการ

ฝึกอบรมเอง โดยประสานงานขอรับการสนับสนุน

วิทยากรและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจากสถาบัน/

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง  

  (3) สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้ด�าเนินการ

ฝึกอบรม โดยประสานงานกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจัดหาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  (4)  การจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนใน

พ้ืนที่ท่ีอยู่ห่างไกล เพ่ือให้ศูนย์ช่างประจ�าชุมชน

อบรมช่างสาขาต่างๆแล้วให้ไปอบรมชาวบ้านต่อไป 

นอกจากน้ีศูนย์ช่างฯยังท�าหน้าที่บริการประชาชน

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและให้ความรู้ในการบ�ารุงรักษา

อุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ตลอดจน

เครื่องใช้ในครอบครัว

 4.  ผลการประชมุผู้เชีย่วชาญและผู้ทรง

คุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา วิพากษ์ และยืนยันให้

ความเห็นชอบ

 น�าร่างรูปแบบไปสอบถามความคิดเห็น

จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ซึ่งท่ีประชุมได้มีการวิพากษ์ ให้ข้อคิด

เห็น ข้อเสนอแนะ อย่างกว้างขวาง โดยสรุปในสาระ

ส�าคัญดังนี้

 4.1  การเดินตามรอยพระบาท (เดิน

ตามรอยพ่อ) ในช่วงที่กระแสปวงชนชาวไทยได้

แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยการจะท�าดีเพ่ือ

พ่อ รวมถึงจะน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้กับชีวิตประจ�าวัน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินจงึควรจะให้ความส�าคญักับการพัฒนาฝีมอื

แรงงานให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่เพ่ือสร้างรายได้และ

คุณภาพชีวิตที่ดี

 4.2 ท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกับรูปแบบ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีแรงงงาน ตามที ่

ผู้วิจัยเสนอ แต่ได้แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ  

ไว้ดังนี้  

  4.2.1 การสร้างความตระหนักเพราะ

เชื่อว่าส่วนใหญ่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีรวมถึงสมาชิก

สภาท้องถ่ิน ยังไม่มคีวามตระหนกัดพีอจงึให้ความ

ส�าคญักับการส่งเสริมอาชพีในด้านอืน่ ซึ่งถ้าหากผู้

เก่ียวข้องทุกคนมีความเข้าใจและให้ความส�าคัญ 

ย่อมจะเป็นแรงสนบัสนุนส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมพัฒนา

ฝีมอืแรงงาน 

  4.2.2 เห็นชอบด้วยกับการมีส ่วน

ร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปของศูนย์ช่างประจ�า

ชุมชนแต่ให้จดัต้ังในพ้ืนทีท่ี่ห่างไกลและขาดแคลน

ช่างหรือร้านซ่อมจริงๆซึง่น่าจะได้ผลดี

  4.2.3 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ประสานงานกับกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการ

จัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนให้เป็นวาระแห่งชาติ  

เพ่ือประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้ง
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อ�าเภอละ 1 ศูนย์ยกเว้นอ�าเภอเมืองหรืออ�าเภอที่มี

สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอยู่แล้ว 

และช่างประจ�าชมุชนควรคัดเลอืกผูม้จีติอาสาจรงิๆ 

ส่วนเรื่องคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯนั้นควรม ี

ภาคเอกชนร่วมด้วย

 5.  สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยน�าผลจากข้อ 4 มา

ประมวลสร้างเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมือแรงงานทีเ่ป็นไปได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ดังนี้

  รปูแบบท่ี 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดั

ฝ ึกอบรมเอง โดยประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์การ 

ฝึกอบรม

  รูปแบบที่ 2 สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัดหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็น 

ผู้จัดฝึกอบรม โดยประสานงานกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้จัดหาผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

  รูปแบบท่ี 3กรมพัฒนาฝ ีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงานประสานงานกับกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศจัดต้ังศูนย์ช่าง

ประจ�าชุมชนเทิดไท้องค์ราชันอ�าเภอละ 1 แห่ง 

ยกเว้นอ�าเภอเมืองหรืออ�าเภอที่มีสถาบัน/ศูนย์

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดต้ังอยู่ในพ้ืนที่ท้ังนี้ให้มี

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเป็นผู้ด�าเนินการ

 จากรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ดังกล่าว สรุปแสดง

เป็นภาพดังนี้
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เก่ียวข้องสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์การ

ฝึกอบรม 

     รูปแบบท่ี 2  สถาบนั/ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน

จังหวัดห รือหน่วยงาน ท่ี เก่ียวข้องเป็ นผู้ จัด

ฝึกอบรม  โดยประสานงานกับองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ให้จดัหาผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

          รูปแบบท่ี 3กรมพัฒ นาฝีมือ

แรงงานกระทรวงแรงงานประสานงานกับกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศจัดตัง้

ศนูย์ช่างประจําชุมชนเทิดไท้องค์ราชนัอําเภอละ 

1 แห่ง  ยกเว้นอําเภอเมืองหรืออําเภอท่ีมีสถาบนั/

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตัง้อยู่ในพืน้ท่ี

ทั ง้ นี ใ้ ห้ มี คณ ะก รรม ก ารบ ริห ารศูน ย์ ฯ เป็ น

ผู้ ดําเนินการ 

 จากรูปแบบการมีสว่นร่วมในการพฒันา

ฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ใน

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ดังกล่าว  สรุปแสดง

เป็นภาพดงันี ้

 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างรูปแบบการมีสว่นร่วมในการพฒันาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ในกลุม่จงัหวดันครชยับริุนทร์ 

ภาพที่ 3 โครงสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
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การอภิปรายผล

 ในการอภิปรายผล จะน�าผลการวิจัย 

มาแจงให้เห็นถึงความสอดคล้องและความไม่

สอดคล้อง รวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแนวคิด 

เอกสาร งานวิจัย ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะท�าให้เห็นภาพ

ของผลการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมอืแรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยจะ

อภิปรายผลตามล�าดับ ดังนี้

  1. ด ้านการมีส ่วนร ่วมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน 

   1.1  ด้านความรู้เก่ียวกับการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน จากการวิจัยพบว่าบุคลากรและ

สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจและเห็น

ความจ�าเป็นในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

ให้เป็นแรงงานทีมีฝีมือและมีคุณภาพซึ่งแม้ว่าใน

เขตพ้ืนที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่จะ

เป็นพ้ืนทีเ่กษตรกรรมก็ตาม แต่ก็มคีวามจ�าเป็นต้อง

มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะเมื่อหลัง

จากฤดูเพาะปลูกไปแล้วราษฎรจะว่างและออกไป

ใช้แรงงานรับจ้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

บุญรุ่ง โจใจ และ วีระกุลชายผา (2557) ท่ีศึกษา 

รปูแบบการส่งเสรมิอาชพีช่างฝีมอืชมุชนในท้องถ่ิน 

จังหวัดขอนแก่น พบว่า ในฤดูว่างจากการท�าการ

เกษตรชาวบ้านจะออกไปรับจ้างเป็นช่างซ่อม

จักรยานยนต์และช่างเชื่อมเหล็กดัด แรงงาน 

ดังกล่าวถ้าหากเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือก็จะตกงาน

หรอืไม่ก็ได้รบัค่าจ้างต�า่ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ

พิริยะ ผลพิรุฬห์ นักวิชาการแรงงาน (2557 : 12) 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาล สิงห์อุษา 

(2554) ที่ได้ศึกษาเรื่องความร่วมมือในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาค 10 ล�าปางกับภาคเอกชนในเขตจงัหวัดล�าปาง

และจงัหวัดเชยีงใหม่ ทีพ่บว่าบริษทัเอกชนต้องการ

แรงงานที่มีคุณสมบัติแรงงานที่พึงประสงค์คือมี

ระเบียบวินัย มีความช�านาญในงานระดับสูง

   1.2  ด้านการบริหารจัดการ จากการ

วิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่มี

การส�ารวจความต้องการอบรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

เป็นประจ�าทกุปี เพ่ือใช้ประกอบการตัง้งบประมาณ

ในการฝึกอบรม แต่กระบวนการบริหารจดัการด้าน

นี้ไม่ครบวงจรกล่าวคือหลังจากฝึกอบรมไปแล้ว 

ขาดการติดตามประเมินผลจึงไม่สามารถทราบว่า 

งบประมาณท่ีลงทนุไปคุม้ค่าหรอืไม่ เพ่ือเป็นข้อมลู

ในการทบทวน ปรับปรุงผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ ส�านักพัฒนาและ 

ส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน [กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน, ส�านักพัฒนาและส่งเสริมการ

บรหิารงานท้องถ่ิน (นโยบายและแผน), มปพ.:161-

163] ท่ีเห็นว่า การบริหารจัดการใดๆก็ตามข้อมูล

เป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งถ้าหากมีข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ก็ท�าให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ

   1.3  เก่ียวกับศนูย์ช่างประจ�าชมุชนจาก 

การวิจัยพบว่า การจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนมี

ประโยชน์มาก เพราะสามรถช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ของประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางไปซ่อมอุปกรณ์

ถึงในตัวเมืองหรือตัวจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายของกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

(โครงการ กพร. เลขท่ี 119 / 2550 และหนังสือ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด่วนมาก ที่ รง 0401/ 

ว 05571 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552) 
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  2. ด้านแนวทางหรอืวธิกีารท่ีจะมีส่วนร่วม 

พัฒนาฝีมือแรงงาน

    2.1  การสร้างความพร้อม จากการวิจยั 

พบว่า การสร้างความพร้อมจะเป็นพ้ืนฐานของ

การเตรียมแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดตั้ง 

ศนูย์ช่างประจ�าชมุชนควรมกีารรบัฟังความคดิเหน็

จากประชาชนด้วย เพ่ือมใิห้เกิดการขดัแย้งภายหลงั 

ซึ่งผลวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา  

เหตานุรักษ์ และคณะ (2551) ที่ได้ศึกษาโครงการ

ความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและ

สถานประกอบการ ในการศึกษาแนวทางการ 

เพ่ิมศกัยภาพในการท�างานของสถานประกอบการ

จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 พบว่า เจ้าหน้าที่

ส ่วนใหญ่ยังเคยชินกับการท�างานแบบด้ังเดิม  

งานส่วนมากจึงมักเกิดจากความคิดของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเดียวไม่ประสานงานสอบถามความต้องการ

ของฝ่ายอื่น ท�าให้ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และ

ตลาดแรงงาน 

  2.2  ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 

จากการวิจัยพบว่า ท้องถ่ินท่ีไม่มีความพร้อมท่ีจะ

ท�าการฝึกอบรม ก็จะแก้ไขปัญหาโดยประสานงาน

ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ส�านักงานเกษตร 

ส�านักงานพัฒนาชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้าน 

เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบันท่ี

ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ [2547 

:1-14 ; กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, ส�านัก

พัฒนาและส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถ่ิน (นโยบาย

และแผน), 2536 มปพ. : 164-167] ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่ง

แนวทางการจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถ่ิน 

พบว่าการจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถ่ิน 

หรือหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหาจะประหยัด 

งบประมาณของราชการได้มากในปีหนึ่งๆ และ

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ

ให้มีมูลค่ามากขึ้น ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วมี

มาตรฐาน เพราะโดยล�าพังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แห่งเดียวมีข้อจัดในขีดความสามารถ ไม่สามารถ

ท�าได้ดีหรือท�าไม่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ

แนวคดิของ ศุภสวสัดิ ์ชชัวาล (2554 : 54-56) ท่ีเหน็

ว่ารูปแบบ(Model)ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถกระท�าได้หลาย

แนวทาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ ชตุมิา เห

ตานุรักษ์ และคณะ (2551) ที่ได้ศึกษาโครงการ

ความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและ

สถานประกอบการ ในการศึกษาแนวทางการเพ่ิม

ศักยภาพในการท�างานของสถานประกอบการ

จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1พบว่า เจ้าหน้าที่

ประสานการฝึกอบรมและงานฝึกช่างฝีมอืส่วนใหญ่

ไม่ชอบท�างานร่วมกับคนอื่น จึงมีลักษณะต่างคน

ต่างท�า

   2.3  การสนับสนนุส่งเสรมิ จากการวิจยั

พบว่า แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้ง 

ศูนย์ช่างประจ�าชุมชนก็ดี หรือการพัฒนาฝีมือ

แรงงานกด็ ีหากกระทรวงมหาดไทยให้ความส�าคญั

และสนับสนุนจะมีความส�าเร็จได้สูง หรือหากยัง 

ไม่พร้อมที่จะขับเคล่ือนในเร่ืองน้ี ในระดับจังหวัด 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดก็สามารถประสานงานให้ 

ท้องถิ่นต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนก็มีความ

เป็นไปได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง สถาบันท่ี

ปรกึษาเพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในราชการ (2547) 

ที่ได ้ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดความร ่วมมือ

ระหว่างท้องถิ่น พบว่าความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินกับหน่วยงานราชการนั้น  

ความส�าเรจ็จะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัปัจจยัสนบัสนุน
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จากผู้บริหารระดับจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอ�าเภอ อย่างไร

ก็ตามในระดับอ�าเภอนายอ�าเภอแม้จะใช้บทบาท

หน้าท่ีประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่างๆ จดัตัง้ศนูย์ช่างประจ�าชมุชนได้ก็ตาม แต่ดจูะ

ไม่มีพลัง(power) เท่ากับสองแนวทางที่กล่าว

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงสภาพปัญหา

การส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. ควรมกีารศกึษาวิจยัผลการด�าเนนิงาน

ของศูนย์ช่างประจ�าชุมชน เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา

รูปแบบศูนย์ช่างประจ�าชุมชน 

  3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบ 

การบริหารเชิงบูรณาการระหว่างองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

  4.  ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดการฝึกอบรมเอง 

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้จัดการฝึกอบรมว่า 

ได้ผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

  5.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบ 

การบริหารเชิงบูรณาการระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.), องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.), เทศบาล 

เมืองพัทยาในการมีส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เพ่ือสร้างชุมชนหรอืท้องถ่ินให้มคีวามเข้มแขง็ย่ิงขึน้

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

 1. เนื่องจากเป็นบทบาทหน้าท่ีโดยตรง 

กอปรกับราชการบริหารส่วนกลางมีนโยบายให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�าบรกิารสาธารณะ

ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังน้ันองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจงึควรก�าหนดเป็นนโยบายใน

การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ชัดเจน

 2.  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต่างๆควรจัดท�าแผน โครงการท่ีจะส่งเสริมอาชีพ  

โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาอาชีพอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง

 3.  การด�าเนินการทุกโครงการควรมีการ

ประเมนิผลตามหลักการ เพ่ือเป็นข้อมลูย้อนกลับใน

การตัดสินใจตามกระบวนการบริหารจัดการ

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยและพฒันา (Research 

and Development : R & D)

 ควรมกีารศกึษาเพ่ือการวิจยัและพัฒนาใน

ประเด็นต่อไปนี้

  1.  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มาสู่การปฏิบัติในให้ครอบคลุมทุกท้องถิ่น

 2.  การพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริม

อาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพ่ึงพิง

จากหน่วยงานภายนอกให้น้อยทีสุ่ด เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น 

 3. การพัฒนาระบบการท�างานส่งเสริม

อาชพีในลกัษณะเชงิรกุ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ

ของการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการเตรียมเข้าสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน

 4.  การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินให้มคีวามรู ้ความสามารถ ในการพัฒนา

อาชพีของประชาชน โดยไม่ต้องพ่ึงพงิบคุลากรจาก

หน่วยงานภายนอก
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อ 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบสมมติฐานกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ในด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมิน

ผล ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ 

ครูวิชาการ จ�านวน 108 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ที่มีค่าความเชื่อม่ัน (Reliablity) ทั้งฉบับเท่า.95 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง 

เชิงเส้น (Structural Model) เป็นสถิติประเภทพหุตัวแปร (Multivariate Statistics) และการวิเคราะห ์

เส้นทาง (Path Analysis)

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. โมเดลสมมุติฐานซึ่งเป็นโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง (Structural model) ที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้น

จากทฤษฎ ีพบว่ามคีวามสอดคล้องกลมกลนื (Fit) กับข้อมลูเชงิประจกัษ์เป็นอย่างดเีมือ่พิจารณาจากเกณฑ์

ตดัสนิการประเมินทุกเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิทกุเกณฑ์ จงึสรุปว่าโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง

เชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้นเป็นโมเดลที่มีความถูกต้อง

 2. ผลการทดสอบสมมติุฐานทัง้ 7 พบว่าทุกสมมตฐิานมนัียส�าคญัทางสถิต ิซึง่ชีใ้ห้เห็นว่าสมมติุฐาน

ท้ัง 7 มีความถูกต้องและแสดงให้เหน็อกีว่าตวัแปรภายนอกมอีทิธิพลในทางตรง (Direct effects) ต่อตวัแปร

ภายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (LEA) นอกจากอิทธิพลในทางตรงแล้วยังพบว่ามีอิทธิพล 
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ในทางอ้อมทีส่่งผลต่อตัวแปรภายใน การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน ผ่านตวัแปรส่งผ่าน (Intervening 

variable) การพัฒนาหลักสูตร การวัดผลประเมินผล การนิเทศการศึกษา และการประกันคุณภาพ 

การศึกษา

ค�าส�าคัญ: ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง, การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ABSTRACT

 The purposes of this research were to examine the structural relationship model of the 

factors affecting teaching and learning process development and to test the congruence of the 

proposed model and empirical data dealing with curriculum development, teaching and learning 

process development, measurement and evaluation, instruction supervision and educational 

quality assurance of the schools under Samuthprakrn Primary Educational Severvice Area 2.  

The study sample consisted of school administrators and academic teachers totaling 108 persons. 

The research instrument was a 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .95.  

The collected data were analyzed by using Structural Model, Multivariate Statistice and  

Path Analysis.

 The research results revealed that:

 1. The proposed model which was a structural model determined by the researcher  

in reference of the theory was found to be fit well to the empirical data when considering from  

all of the criteria; that it, it passed each of the criteria. Therefore, it could be concluded that  

the structural model determince by the research was accurate and reliable.

 2. The results of the 7 hypothesis tests, it was found that all the 7 of the hypothesis  

tests were statiscally accurate. Furthermore, external factors brought out direct effects on internal 

factors concerning teaching and learning process development. If was also found that there were 

indirect effects on internal factors dealing with teaching and learning process development through 

intervening variables of curriculum development, measurement and evaluation, instructional 

supervision and educational quality assurance.

Keywords: structural model, teaching and learning process development
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บทน�า

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

ได้ก�าหนดความมุ ่งหมายและหลักการในการ

จัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย 

ให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็น 

คนด ีคนเก่ง และมคีวามสขุ และในหมวด 4 มาตรา 

22 บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก 

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองได้และถือว่าผู ้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด” 

ภารกิจของครูจึงถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญ สังคมส่วน

ใหญ่จึงมุ่งหวังให้ครูพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ

เทียบเท่านานาชาติ โดยหน้าท่ีส�าคัญคือ การจัด

กระบวนการเรียนรู้ อบรม สั่งสอนผู้เรียนให้เกิด

ความเจริญงอกงาม ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ

ความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ  

ครูจึงมีบทบาทส�าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาคน 

ให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สติปัญญา 

ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู ่ร ่วมกับบุคคลอื่น 

ได้อย่างมคีวามสขุ สถานศึกษา จงึมบีทบาทส�าคัญ 

ในฐานะผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อ 

การจดัการศกึษาอันเป็นพ้ืนฐานการศึกษาทกุระดับ 

การที่จะปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพ 

จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส�าคัญ 

ของการบริหารงานวิชาการให้เกิดผลดีและมี

ประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้เรียน  

ดังที่ Fry, Ketteridge & Marshall (2009) กล่าวว่า 

การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการด�าเนิน

กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของ

นักเ รียนให ้ได ้ผลดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ประกอบด้วยงานหลายอย่าง เช่นหลักสูตรการ 

จดัแผนการเรียน การจดัครูเข้าสอน การพัฒนาการ

เรียนการสอน การพัฒนาครูด้านวิชาการ รวมถึง

การนิเทศการสอนเป็นต้น งานวิชาการเป็นงาน 

ที่ส�าคัญที่สุด เป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน  

เป็นงานหลักผู ้บริหารต้องให้ความส�าคัญอย่าง

ยิ่งยวด

 จากความส�าคัญของงานวิชาการจึงมี 

งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับงานวิชาการเพ่ือน�าผล 

การวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล และเป็นแนวทางการ

บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เช่น  

กษิรา วาระรัมย์ (2556) ได้ศึกษาปัญหาและ 

ข้อเสนอแนะการบริหารวิชาการของโรงเรียนใน

สงักัดกรงุเทพมหานคร ทีใ่ช้หลกัสตูรแกนกลางการ

ศกึษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ศรตุ บญุโนนแต้ 

จิณณวัตร ปะโคทัง และอนุศักดิ์ เกตุสิริ (2558)  

ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดที่มี

ประสทิธิผล อภิชา พุ่มพวง (2559) ได้ศกึษาปัญหา

และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการและ 

นงลักษณ์ เรือนทอง (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 

รูปแบบการบริหาร โรงเรียนที่มีประสิทธิผลการ

ศกึษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการ

ส่วนใหญ่จะศึกษาถึงสภาพ ปัญหา และแนวทาง

การพัฒนางานวิชาการเพ่ือให้ผูเ้รยีนเกดิการเรียนรู้

และมีพัฒนาการที่ก ้าวหน้าดังนั้น เพ่ือให้การ



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.2 July - December 2018
190

พัฒนางานวิชาการมปีระสทิธิภาพอย่างย่ังยืนผูวิ้จยั 

จงึสนใจท่ีจะศกึษารปูแบบเชงิโครงสร้างของปัจจยั

ที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 เพ่ือน�าผลท่ีได้

เป็นข้อมลูส�าหรบัผูบ้รหิาร คร ูและผูเ้ก่ียวข้องน�าไป

ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ให้สอดคล้องกับพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และแก ้ ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  2)  

พ.ศ. 25455 ในหมวด 4 มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า 

“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู ้ เรียนทุกคนมี 

ความสามารถ เรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้และ

ถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด”

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เ พ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ  ์

เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2

 2. เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบ

สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านการพัฒนา

หลกัสตูร ด้านการวัดผล ประเมนิผล ด้านการนิเทศ

ารศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ีได้น�าแนวคิดเก่ียวกับการ

บริหารงานวิชาการ ความส�าคัญของวิชาการและ

การก�าหนดขอบข่ายงานวิชาการและ ภารกิจของ

งานวิชาการซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2549) ที่ได้

ก�าหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 12 ด้านและ 

กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และการจัดการ 

ศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนดขอบข่ายงานวิชาการ

ไว้ 17 ด้านโดยปรับเปล่ียน รวบรวมที่เห็นว่าเป็น

เรื่องเดียวกันและเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

ตามที่ส�านักพัฒนาระบบบริหารส�านักงานคณะ

กรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ2545 กล่าวไว้ 

(จันทรานี สงวนนาม:2545) มาเป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 1

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

สมมุตฐิานในการวจิัย 

 เม่ื อ มี การควบ คุม ตัวแป รคั่นกลาง 

(Mediator variable) แล้ว 

 1. การพัฒ นาหลักสูตรมี อิทธิพลใน

ทางบวกตอ่การพฒันากระบวนการเรียนการสอน 

(H1) 

 2. การประกันคุณ ภาพการศึกษามี

อิทธิพลในทางบวกต่อการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน (H2) 

 3. การนิ เทศการศึกษามี อิทธิพลใน

ทางบวกตอ่การพฒันาหลกัสตูร (H3) 

 4. การประกันคุณ ภาพการศึกษามี

อิทธิพลในทางบวกตอ่การพฒันาหลกัสตูร (H4) 

 5. การพัฒ นาหลักสูตรมี อิทธิพลใน

ทางบวกตอ่การวดัผลประเมินผล (H5) 

 6. การวัดผลประเมินผลมิอิทธิพลใน

ทางบวกตอ่การประกนัคณุภาพการศกึษา (H6) 

 7. การนิ เทศการศึกษามี อิทธิพลใน

ทางบวกตอ่การประกนัคณุภาพการศกึษา (H7) 

 

การดาํเนินการวจิัย 

 ประชากร 

 ประชากรท่ี ใช้ในการวิจัยค รัง้นี  ้คือ 

บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 

2 ทัง้สิน้  71 โรงเรียน ดํารงตําแหน่งผู้ บริหาร

สถานศกึษา และครูวิชาการ จํานวน 142 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้

การสุ่มแบ บ แบ่ งชั น้ภู มิ  (Stratified Random 

การวดัผลประเมินผล 

(EVA) 

การนิเทศการศกึษา 

(SUP) 

การพฒันาหลกัสตูร 

(CUR) 

การพฒันากระบวนการ

เรียนการสอน (LEA) 

การประกนัคณุภาพ

การศกึษา (TQC) 

+H2 

+H6 

+H5 

+H3 

+H4 
+H1 +H7 
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สมมุติฐานในการวิจัย

 เมือ่มกีารควบคมุตวัแปรค่ันกลาง (Mediator 

variable) แล้ว

 1. การพัฒนาหลักสูตรมีอิทธิพลในทาง

บวกต่อการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน (H1)

 2. การประกันคุณภาพการศึกษามอีทิธิพล

ในทางบวกต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน (H2)

 3. การนิเทศการศึกษามีอิทธิพลในทาง

บวกต่อการพัฒนาหลักสูตร (H3)

 4. การประกันคุณภาพการศึกษามอีทิธิพล

ในทางบวกต่อการพัฒนาหลักสูตร (H4)

 5. การพัฒนาหลักสูตรมีอิทธิพลในทาง

บวกต่อการวัดผลประเมินผล (H5)

 6. การวัดผลประเมินผลมิอิทธิพลในทาง

บวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (H6)

 7. การนิเทศการศึกษามีอิทธิพลในทาง

บวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (H7)

การด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ บคุลากร

ทางการศึกษา ซึ่งสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทั้งสิ้น 71 

โรงเรียน ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และ

ครูวิชาการ จ�านวน 142 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีใช้การ

สุ่มแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) 

โดยจ�าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูวิชาการ โดยผู ้ วิจัยก�าหนดขนาดกลุ ่ม

ตวัอย่างด้วยการใช้ตารางส�าเร็จรูปของเครจซี ่และ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 108 คน จากน้ันใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย

(Simple Random Sampling )โดยการจับฉลาก

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1.  ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้อ�านวย

การส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือแนะน�าตัวและช้ีแจง

วัตถุประสงค์การวิจัย และขอความร่วมมือในการ

เก็บข้อมูล

 2. ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัเดินทาง

ไปแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง

 3. ผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้

เวลา 3 สัปดาห์ ได้แบบสอบถามคืน 108 ฉบับ 

ตรวจสอบดูแล้วข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 

(Structural Model) สถิติประเภทพหุตัวแปร

(Multivariate Statistics)และการวิเคราะห์เส้นทาง 

(Path Analysis)

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์รปูแบบความสมัพันธ์เชงิโครงสร้าง 

ของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดังตาราง

ที่ 1-4
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ตารางที่ 1 สถิติพรรณนาตัวแปรที่ท�าการศึกษา 

(n = 108 )
ตัวแปร χ S.D. SK KU

1. การพัฒนาหลักสูตร (CUR) 4.014 0.231 -0.238 -1.098

2. การพัฒนากระบวนการเรียน การสอน (LEA) 4.053 0.128 0.354 -0.472

3. การวัดผลประเมินผล (EVA) 4.208 0.136 -0.542 -0.463

4. การนิเทศการศึกษา (SUP) 3.569 0.080 0.280 -0.506

5. การประกันคุณภาพการศึกษา(TQC) 4.442 0.093 0.197 -1.114

หมายเหตุ S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, SK 

คือ ดัชนีความเบ้, KU คือ ดัชนีความโด่ง, n คือ  

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

 จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะของ

ตัวแปรที่ท�าการศึกษาจากจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด 

108 คน พบว่าตัวแปรแต่ละตัวมีค่าเฉลี่ย อยู่

ระหว่าง 3.569 ถึง 4.442 โดยตัวแปรการประกัน

คุณภาพการศึกษา (TQC) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  

รองลงมาคือ ตัวแปรการวัดผลประเมินผล (EVA) 

และตัวแปรอื่นๆ รองลงมาตามล�าดับ ส่วนตัวแปร

การนิเทศการศึกษา (SUP) มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าตัวแปรทุกตัว 

มค่ีาเฉลีย่ค่อนข้างสูงทุกตัว ยกเว้นตัวแปรการนเิทศ

การศึกษา (SUP) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าแต่ละ

ตัวแปรมีค่าระหว่าง 0.080 ถึง 0.231 ซึ่งตัวแปร 

การพัฒนาหลักสูตร (CUR) มีค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานมากทีส่ดุ และตัวแปรการนิเทศการศึกษา 

(SUP) มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด  

ส่วนตัวแปรอื่น ๆมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลด

หลัน่กันไปซึง่ชีใ้ห้เห็นว่าความแตกต่างของคะแนน

แต่ละคนของแต่ละตัวแปรไม่ค่อยแตกต่างกัน 

ไม่มากนัก ตัวแปรการพัฒนาหลักสูตร (CUR)  

มคีะแนนแตกต่างกันในกลุม่มากท่ีสดุ และตวัแปร

การนเิทศการศกึษา (SUP) มคีวามแตกต่างกันของ

คะแนนในกลุ่มน้อยท่ีสุด ส่วนการวิเคราะห์ค่าความ

เบ้และค่าความโด่ง พบว่ามีค่าความเบ้มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.197 ถึง 0.354 ส่วนค่าความโด่งมค่ีาอยู่

ระหว่าง -1.114 ถึง -0.46 ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการ

พิจารณาว่าข้อมลูทีน่�ามาวิเคราะห์ว่ามคีวามเหมาะสม

หรือไม่คือ ทั้งค่าความเบ้และค่าความโด่งไม่ควร

เกิน 5 (Byrne, Barbara M., 2010, p. 257) ซึ่งผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าทั้งค่าความเบ้และ 

ค่าความโด่งของตวัแปรทีท่�าการศึกษาทัง้หมดไม่มี

ตวัใดมค่ีาเกิน 5 ซึง่แสดงให้เห็นว่าการแจกแจงของ

ข้อมูลของประชากรของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

เป็นข้อมูลท่ีมีการแจกแจงเป็นแบบปกติ (Normal 

distribution) ซ่ึงเป็นไปตามข้อมูลตกลงเบื้องต้น

ของการวิเคราะห์เส้นทาง (Hayes, Andrew F., 

2013 )
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ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

 ตัวแปร 1 2 3 4 5

1. การพัฒนาหลักสูตร (CUR) 1.000

2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (LEA) .726** 1.000

3. การวัดผลประเมินผล (EVA) .374** .233* 1.000

4. การนิเทศการศึกษา (SUP) .525** .461** .143* 1.000

5. การประกันคุณภาพการศึกษา (TQC) .414** .530** .362** .314** 1.000

*p. <0.05, **p. <0.01

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เมตริกซ ์

สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s correlation) 

ระหว่างตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร พบว่าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แต่ละคู ่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.143 ถึง  

0.726 ซึ่งทุกคู่มีนัยส�าคัญทางสถิติ และมีทิศทาง

ความสมัพันธ์เป็นบวก และแต่ละคู่มค่ีาสมัประสทิธ์ิ

สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 ซึ่งยังถือว่าไม่สูงมาก คู่ที่มี

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์สูงสุดได้แก่ คู่ระหว่าง

ตัวแปรการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

(LEA) กับการพัฒนาหลักสูตร (CUR) ส่วนคู่ที่มี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต�่าสุดได้แก่ คู่ระหว่าง 

การวัดผลประเมนิผล (EVA) กับการนิเทศการศกึษา 

(SUP) ชี้ให้เห็นว่า ตัวแปรท่ีจะน�ามาก�าหนดเป็น

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างในคร้ังน้ีมีความ

เหมาะสม

การประเมินโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีทดสอบความกลมกลืนของโมเดลเทียบกับเกณฑ์ตัดสิน

ดัชนีที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์ตัดสิน ค่าที่ได้ ผลการประเมินโมเดล

1. Chi-square ไม่มีนัยส�าคัญ 2.761 (p. =0.430) มีความกลมกลืน

2. N-Chi-square ≤ 5 0 . 9 2 0 มีความกลมกลืน

3. RMSEA ≤ .08 0 . 0 0 0 มีความกลมกลืน

4. SRMR ≤ .08 0 . 0 2 1 มีความกลมกลืน

5. CFI  ≥ 0.90 1 . 0 0 0 มีความกลมกลืน

6. TLI  ≥ 0.90 1 . 0 0 0 มีความกลมกลืน
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 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความ

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดล กับข้อมูลเชิง

ประจักษ์พบว่า ค่าสถิติทดสอบ x2
 = 2.761 องศา

อิสระ (df) = 3 ซึ่งไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 

0.430) ดัชนีประเมินความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ RMSEA (Root Mean 

Square Error of Appoximation) มีค่าเท่ากับ 

0.000 หรือมี ค่าประมาณความเชื่อมั่น ร้อยละ 90 

อยู่ระหว่าง 0.000 ถึง 0.157 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 

ค่าดัชนีประเมินดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเชิง

เปรียบเทียบ CFI มีค่าเท่ากับ 1.000 ซึ่งมีค่า

มากกว่า 0.90 ดัชนี เปรียบเทียบทักเกอร์เลวิส  

(TLI) มีค่าเท่ากับ 1.000 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90  

และ ดัชนีราก ก�าลังสองเฉลี่ย (Standard Root 

Mean Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ 

0.021 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 จึงสามารถสรุปได้ว่า

โมเดลสมมุติฐานซึ่งเป ็นโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างน้ี สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ สรุปว่าโมเดลสมการโครงสร้างท่ีผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นมามีความถูกต้อง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทางและการทดสอบสมมุติฐาน

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 

143 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่2 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทางและการทดสอบสมมตุฐิาน 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบสมมตุฐิาน คะแนนมาตรฐานอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล

รวม ระหวา่งตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายใน  

 

ตวัแปรภายนอก 

(Exogenous) 

 

R2 
 

อทิธิพล 
ตวัแปรภายใน (Endogenous) 

CUR EVA SUP TQC 

1. การพฒันา

กระบวนการเรียน

การสอน (LEA) 

 DE  0.612** - - 0.276** 

0.410 IE 0.020* 0.075** 0.396** 0.135** 

 TE  0.632** 0.075** 0.396** 0.411** 
 

H4 

0.220** 

การวดัผลประเมินผล 

(EVA) 

การนิเทศการศกึษา 

(SUP) 

การพฒันาหลกัสตูร 

(CUR) 

การพฒันากระบวนการ

เรียนการสอน (LEA) 

การประกนัคณุภาพ

การศกึษา (TQC) 

 

H3 
0.456** 

 

 
H5 

0.288** 

 

 
H1 

0.612** 
 

 
H6 

0.271** 
 

 

H7 
0.275** 

 
H2 

0.276** 
 

R2 =0.343 

 

R2 =0.114 

 

R2 =0.199 

 

R2 =0.410 
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ตารางท่ี 4 การทดสอบสมมุติฐาน คะแนนมาตรฐานอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 

ระหว่างตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน 

ตัวแปรภายนอก

(Exogenous) R2 อิทธิพล

ตัวแปรภายใน (Endogenous)

CUR EVA SUP TQC

1. การพัฒนา

กระบวนการเรียน

การสอน (LEA)

DE  0.612** - - 0.276**

0.410 IE 0.020* 0.075** 0.396** 0.135**

TE  0.632** 0.075** 0.396** 0.411**

2. การพัฒนา

หลักสูตร (CUR)

DE - - 0.456** 0.220*

0.343 IE - 0.060* 0.061** -

TE 0.060* 0.517* 0.220*

3. การวัดผล

ประเมินผล (EVA)

DE 0.288** - - -

0.114 IE - - - -

TE 0.288** - - -

4. การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

(TQC)

DE - 0.271** 0.275** -

0.199 IE - - - -

TE - 0.271** 0.275** -

หมายเหตุ* p. <.05,** p.<.01, DE คือ อิทธิพลทางตรง, IE คือ อิทธิพลทางอ้อม, TE คือ อิทธิพลทั้งหมด

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์อทิธิพลของ

ตัวแปรภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม เป็นดังนี้

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง

 1.  อทิธิพลในทางตรง (Direct effects) ผล

การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรภายนอกที่มีต่อ

ตัวแปรภายในการพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน (LEA) พบว่าม ี2 ตวัแปรปัจจยั คอื การพัฒนา

หลกัสตูร (CUR) และการประกันคุณภาพการศึกษา 

(TQC) ซึง่มค่ีาสมัประสทิธ์ิอทิธิพล (Path coefficient) 

เท่ากับ 0.612 และ 0.276 ตามล�าดับ และอิทธิพล

ดังกล่าวมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.000) ทั้งคู่ และ

ยังพบอีกว่าค่าสัมประสิทธ์ิอธิบายความแปรปรวน

ของตวัแปรภายในการพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน (LEA) (R2) มค่ีาเท่ากับ 0. 410 ซึง่แสดงให้เหน็

ว่าตัวแปรปัจจยั ทัง้ 2 ร่วมกันสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตวัแปรภายใน การพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน (LEA) ได้ร้อยละ 41.0 ผลการ

วิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหลังจากขจัดอิทธิพล
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ของตวัแปรส่งผ่านออกไปแล้วพบว่าสมมติฐาน H1 

และ H2 เป็นจรงิ สมการความสมัพันธ์โครงสร้างใน

รูปคะแนนมาตรฐาน เป็นดังนี้

 LEA = 2.192 + 0.612* (CUR) + 0.276* 

(TQC)

 2.  ปัจจัยท่ีส่งผลในทางตรงต่อตัวแปร

ภายในการพัฒนาหลักสูตร (CUR) พบว่ามี 2 

ตัวแปรปัจจัยคือ การนิเทศการศึกษา (SUP) และ

การประกันคุณภาพการศึกษา (TQC) ซึ่งมีค่า

สัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Path coefficient) เท่ากับ 

0.456 และ 0.220 ตามล�าดบั และอทิธิพลดงักล่าว

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.000) ท้ังคู่ และยังพบ 

อีกว่าค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบายความแปรปรวน

ของตวัแปรภายใน การพัฒนาหลกัสตูร (CUR) (R2)  

มีค่าเท่ากับ 0.343 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรปัจจัย

ทัง้สอง ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรภายใน การพัฒนาหลักสูตร (CUR)  

ได้ร้อยละ 34.3 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวชีใ้ห้เห็นว่า

หลงัจากขจดัอทิธิพลของตัวแปรส่งผ่านออกไปแล้ว

พบว่าสมมติฐาน H3 และ H4 เป็นจริงสมการ 

ความสัมพันธ์โครงสร้างในรูปคะแนนมาตรฐาน 

เป็นดังนี้

 CUR = 0.456**(SUP)+ 0.220* (TQC) 

 3.  ปัจจัยท่ีส่งผลในทางตรงต่อตัวแปร

ภายในการวัดผลประเมินผล (EVA) พบว่า มี 1 

ตัวแปรปัจจัยคือ การพัฒนาหลักสูตร (CUR)  

ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Path coefficient) 

เท่ากับ 0.288 อิทธิพลดังกล่าวมนัียส�าคญัทางสถิติ 

(p=0.000) และยังพบว่าค่าสมัประสทิธ์ิการอธิบาย

ความแปรปรวนของตัวแปรภายใน การวัดผล

ประเมนิผล (EVA) (R2) มค่ีาเท่ากับ 0.114 ซึง่แสดง

ให้เหน็ว่าตวัแปรปัจจยัการพัฒนาหลกัสตูรสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรภายในการ

วัดผลประเมินผล (EVA) ได้ร้อยละ 11.4 ผลการ

วิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหลังจากขจัดอิทธิพล

ของตัวแปรส่งผ่านออกไปแล้วพบว่าสมมติฐาน  

H5 เป็นจริงสมการความส�าคัญโครงสร้างและ 

รูปคะแนนมาตรฐานเป็นดังนี้

 EVA = 9.009 + 0.288* (CUR)

 4. ปัจจัยที่ส่งผลในทางตรง ต่อตัวแปร

ภายในการประกันคุณภาพการศึกษา (TQC)  

พบว่ามี 2 ตัวแปรปัจจัยคือ การวัดผลประเมินผล 

(EVA) และ การนิเทศการศึกษา (SUP) ซึ่งม ี

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path coefficient) เท่ากับ 

0.271 และ 0.275 ตามล�าดบั และอทิธิพลดงักล่าว

มนัียส�าคญัทางสถิต ิ(p=0.000) ทัง้คู ่และยังพบอกี

ว่าค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรภายในการประกันคุณภาพการศึกษา 

(TQC) (R2) มีค่าเท่ากับ 0.199 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ตัวแปรปัจจัยท้ัง 2 ร่วมกันสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรภายในการประกันคุณภาพ

การศึกษา (TQC) ได้ร้อยละ 19.9 ผลการวิเคราะห์

ดงักล่าวชีใ้ห้เหน็ว่าหลังจากขจดัอทิธิพลของตวัแปร

ส่งผ่านออกไปแล้วพบว่าสมมติฐาน H6 และ H7 

เป็นจริงสมการความส�าคัญโครงสร้างในรูปแบบ

คะแนนมาตรฐานเป็นดังนี้

 TQC = 0.275**(SUP) + 0.271** (EVA)

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ ้อม 

(Indirect effects)

 1. อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรส่งผ่าน 

(Moderators) ท่ีส่งผลต่อตวัแปรภายในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน (LEA) พบว่าม ี4 ตวัแปร

ปัจจัย (1) ตัวแปรปัจจัยการพัฒนาหลักสูตร  

(CUR) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.020 (2) 
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การวัดผลประเมินผล (EVA) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพลเท่ากับ 0.075 (3) การนิเทศการศึกษา 

(SUP) มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.396  

และ (4) การประกันคุณภาพการศึกษา (TQC)  

มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.135 ซึ่งค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้อมทุกตัวมีนัยส�าคัญทาง

สถิต ิ(p.=0.000) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูชีใ้ห้เหน็ว่า

ความแปรปรวนของตัวแปรภายในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน (LFA) มิได้เกิดจาก

อิทธิพลในทางตรงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเกิดจาก

อิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรส่งผ่าน (Intervening 

vaariables) ตัวแปรปัจจัยการพัฒนาหลักสูตร 

(CUR) ซึ่งส่งผ่านอิทธิพลรวมมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ผ่านการประกันคณุภาพการศกึษา (TQC) และ

ผ่านตัวแปรปัจจัยการนิเทศการศึกษา (SUP) ส่วน

ผ่านตัวแปรปัจจัยการวัดผลประเมินผล (EVA)  

มีอิทธิพลรวมน้อยท่ีสุดซึ่งมีโครงสร้างเป็นแบบ

กลไก (Mechanism) (Hayes, Andrew F., 2013.) 

การส่งผ่านเริ่มจากตัวแปรภายนอกการนิเทศการ

ศึกษา (SUP) ผ่านตัวแปรส่งผ่าน การประกัน

คุณภาพการศึกษา (TQC) และตัวแปรส่งผ่าน การ

พัฒนาหลักสูตร (CUR) และตัวแปรการประกัน

คุณภาพการศึกษา (TQC) ผ่านตัวแปรส่งผ่านการ

พัฒนาหลักสูตร

 2. อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรส่งผ่าน 

(Moderators) ท่ีส่งผลต่อตัวแปรภายในการพัฒนา

หลักสูตร (CUR) พบว่ามี 2 ตัวแปรปัจจัยได้แก่

ตัวแปรส่งผ่านการวัดผลประเมินผล (EVA) และ 

ตัวแปรส่งผ่านการนิเทศการศึกษา(SUP) ซึ่งพบว่า

ค่าสมัประสทิธ์ิอทิธิพลส่งผ่านเท่ากับ 0.060 ซึง่มนียั

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.061 ซึ่งมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ตามล�าดับ ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าความแปรปรวนของ

ตวัแปรภายในการพัฒนาหลักสูตร (CUR) ไม่ได้เกิด

จากอทิธิพลในทางตรงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยังเกิด

จากอทิธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรส่งผ่าน (Intervening 

variables) ตัวแปรปัจจัยอื่นอีก คือจากตัวแปร

ภายนอกการนิเทศการศกึษา (SUP) ส่งผ่านตวัแปร

การประกันคุณภาพการศึกษา (TQC)

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลรวม (Total 

effects) เป็นดังนี้

 1.  อิทธิพลรวมตัวแปรภายใน การพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน (LEA) ผ่านตัวแปร 

ส่งผ่านการพัฒนาหลักสูตร (CUR) เท่ากับ 0.632 

ผ่านตัวแปรส่งผ่านการวัดผลประเมินผลเท่ากับ 

0.075 ผ่านตัวแปรส่งผ่านการนิเทศการศึกษา 

(SUP) เท่ากับ 0.396 และผ่านตัวแปรส่งผ่านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (TQC) เท่ากับ 0.411

 2.  อิทธิพลรวมของตัวแปรภายในการ

พัฒนาหลักสูตร (CUR) ผ่านตัวแปรส่งผ่านการ

วัดผลประเมนิผล (LEA) เท่ากับ 0.060 ผ่านตัวแปร

ส่งผ่านการนิเทศการศึกษา เท่ากับ 0.517 และ

เท่ากับอิทธิพลในทางตรงของตัวแปรการประกัน

คุณภาพการศึกษา (TQC) เท่ากับ 0.220

 3.  อิทธิพลรวมของตัวแปรภายในการ

วัดผลประเมนิผล (EVA) เนือ่งจากตวัแปรภายนอก

การพัฒนาหลักสูตรไม่มีตัวแปรส่งผ่านมายัง

ตัวแปรภายในจึงมีเฉพาะอิทธิพลทางตรง และ

อทิธิพลทัง้หมดจงึเท่ากับอทิธิพลในทางตรงเท่ากับ 

0.288

 4.  อิทธิพลรวมของตัวแปรภายในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (TQC) มีตัวแปรปัจจัย 

2 ตวัคอื การวัดผลประเมนิผล (EVA) และการนเิทศ

การศึกษา (SUP) ซึ่งตัวแปรปัจจัยทั้งคู่ไม่มีตัวแปร
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ผ่านมายังตวัแปรภายในจงึมเีฉพาะอิทธิพลทางตรง

เท่านั้น ดังนั้นอิทธิพลทางรวมจึงเท่ากับอิทธิพล 

ในทางตรงเท่ากับ 0.271 และ 0.275 ตามล�าดับ

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์ 

เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 2 น�ามาอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

 1.  รปูแบบความสมัพันธ์เชงิโครงสร้างของ

ปัจจยัมผีลต่อการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 2 เนือ่งจากผลการ

วิเคราะห์เมตริกซ์สหสัมพันธ์เพียรีสัน (Pearson ‘s 

correlation) ระหว่างตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรท่ีน�ามา

ก�าหนดเป็นโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง ได้แก่ 

การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียน

การสอน การวัดผลประเมนิผล การนิเทศการศกึษา 

และการประกันคุณภาพการศึกษา ชี้ให้เห็นว่า

ตัวแปรที่น�ามาก�าหนดเป็นโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากทุกคู่ไม่ได้มี

ความสมัพันธ์กันสงูจนเกินไปดังท่ี Hayes , Andrew 

F. (2013) กล่าวว่า ภาวะทีต่วัแปรภายนอกมคีวาม

สัมพันธ์กันสูงมากๆ หรือสูงเกินจริงเน่ืองจากการ

ประเมินค่าอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรภายนอก

ผ่านตัวแปรส่งผ่านไปยังตัวแปรภายในจะต้องมี 

การควบคุมอิทธิพลจากตัวแปรส่งผ่านตัวแปร 

อื่นๆ ท่ีเหลือให้คงท่ี แต่จากผลการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แต่ละคู่พบว่าอยู่ระหว่าง 

0.143 ถึง 0.726 ทุกคู่มีนัยส�าคัญทางสถิติและ 

มีทิศทางความสัมพันธ์เป็นบวก และแต่ละคู ่ 

มค่ีาสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ไม่เกิน 0.80 ซึง่ยงัถือว่า

ไม่สูงมากสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สุขุม มูลเมือง 

(2560) ก�าหนดไว้ว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.143 

ถึง 0.726 มีขนาดความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

และจากการประเมนิโมเดลความสมัพันธ์โครงสร้าง

ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลตามเกณฑ์ของ 

Hair และคณะ (2015) พบว่าค่าสถิติทดสอบ 

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติจึงสรุปได้ว่าโมเดลมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงเป็นโมเดลที่มี

ความถูกต้อง มีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2 

นอกจากนีก้ารทีโ่มเดลโครงสร้างถูกต้องเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ทางสังคมศาสตร์ที่เชื่อว่าปรากฏการณ์ 

ที่ เ กิดข้ึนมักจะเกิดข้ึนจากปัจจัยหลายปัจจัย  

และแต่ละปัจจัยก็มีความสลับซับซ้อน บางครั้งมี

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลก�ากับ 

ฯลฯ ซึง่มกัจะไม่คงที ่ดงันัน้จงึจะต้องมกีารทดสอบ

บ่อยๆ เพราะผลท่ีได้ สามารถจะเปล่ียนแปลงได้

ตลอดเวลา ที่ผ่านมาผลการวิจัยไม่ได้มีการน�า

ตัวแปรคั่นกลางมาควบคุม อีกท้ังไม่ได้ศึกษาถึง

ความสมัพันธ์เชงิโครงสร้าง ส่วนใหญ่จะศกึษาเก่ียวกับ

องค์ประกอบของงานวิชาการ หรือศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเท่านั้น  

จึงท�าให้ได้ผลไม่สอดคล้องกบัสภาพที่เป็นจริงทาง

สังคมศาสตร์

 2.  จากการน�าตวัแปรคัน่กลาง (Mediator 

variable) มาควบคุมแล้วท�าให้ได้ผลที่ชัดเจนมาก

ข้ึน และจากผลการทดสอบสมมติฐานท้ัง 7 ข้อ  
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พบว่าทุกสมมติฐานมีนัยส�าคัญทางสถิติ ชี้ให้เห็น

ว่าสมมุติฐานท้ัง 7 ข้อมีความสัมพันธ์ในทางบวก 

และแสดงให้เห็นอีกว่าตัวแปรภายนอกมีอิทธิพล 

ในทางตรง ต่อตวัแปรภายในการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนและนอกจากอิทธิพลในทางตรงแล้ว

ยังพบว่ามีอิทธิพลในทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปร

ภายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนผ่าน

ตัวแปรส่งผ่านการพัฒนาหลักสูตร การวัดผล

ประเมินผล การนิเทศการศึกษา และการประกัน

คณุภาพการศกึษา ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะทัง้ 5 ตัวแปร

มีความส�าคัญย่ิงส�าหรับการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน ของสถานศึกษาดังท่ีนักวิชาการ 

ได้กล่าวถึงความส�าคัญของท้ัง 5 ตัวแปรโดยสรุป

ดังนี้ 

  2.1  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน

ศึกษา หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจของการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือน�าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา

ความเข้าใจเรือ่งของหลกัสตูรและการเรยีนการสอน

จะท�าให้การจัดการศึกษาด�าเนินไปด้วยดีแก่ทุก

ฝ่ายและช่วยในการก�าหนดทิศทางในการจัดการ

ศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารจัดการด้าน

วิชาการที่สัมฤทธ์ิผลบรรลุตามเป้าหมาย ดังท่ี  

ฆนัท ธาตุทอง (2550) กล่าวว่าหลักสูตรมีความ

ส�าคญัต่อการพัฒนาคนในสงัคมเป็นเครือ่งมอืท่ีจะ

ท�าให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่

ก�าหนดไว้โดยมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมความ

เจรญิงอกงามของบคุคลสามารถปลกูฝังพฤติกรรม 

คุณธรรม จรยิธรรม วางรากฐานความคดิท่ีเป็นการ

สนับสนุนสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครองท�าให้ผู ้เรียนค้นพบความ

สามารถ ความสนใจ ความถนัดที่แท้จริงของตน 

และพัฒนาตนให้เต็มตามศักยภาพ

  2.2  ด้านการพฒันากระบวนการเรยีน

การสอน การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจะ 

ส่งผลให้ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ได้ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ดงัที ่Bower & Hilgard (1981) 

กล ่าวว ่าการเรียนรู ้ เป ็นกระบวนการที่ท�าให ้

พฤติกรรมเปล่ียนไปจากเดิม อันเป็นผลจากการ

ฝึกฝนและประสบการณ์ทีไ่ด้รบั แต่มใิช่ผลจากการ

ตอบสนองทีเ่กิดขึน้จากธรรมชาต ิดงันัน้การพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นหัวใจส�าคัญของ

การจัดการศึกษาที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญเพราะ

ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพครบถ้วนตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ 

  2.3 ด้านการวัดผลประเมินผล เป็น 

กระบวนการอย่างหนึง่ทีม่คีวามส�าคัญในการน�ามา

ซึ่งคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ถือว่าเป็น 

เครื่องมือที่ส�าคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาระดับ

ต่างๆ เพราะผลมาจากการวัดและประเมินผล 

การศึกษา ดังท่ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)  

กล่าวว่า การวัดการประเมินผลมีบทบาทท่ีส�าคัญ

ย่ิงต่อกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

ที่สามารถน�าไปใช้ในการตัดสินใจทางการศึกษา

หลายประการ และที่ส�าคัญที่สุดคือ เน้นเพ่ือการ

เรยีนการสอนในห้องเรยีนการตดัสนิใจเก่ียวกับการ

เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในยุคปัจจุบันสอดคล้อง 

กับเป้าหมายของการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ เพ่ือการน�าผล

การประเมนิไปพัฒนาผูเ้รยีนให้บรรลมุาตรฐานการ

เรยีนรูข้องกลุม่สาระการเรยีนรูต่้าง ๆ  และน�าผลไป

ปรับปรุงแก้ไขการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อค�าภาษาไทยและ
เสยีงดจิทัิลท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น: การศกึษาเชงิพฤตกิรรม
The Influence of Gender and Personality Differences on Dominance Emotional 

Thai Words and Digitized Sounds in Young Adults: Behavioral Study

นิภาพร อางควนิช*, เสรี ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปราช และ กนก พานทอง

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

Research and Statistics in Cognitive Science, college of Research Methodology and Cognitive Science Burapha University

*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail : niamp676@gmail.com

บทคัดย่อ

 การวิจยัน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบกิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทยและฟังเสยีงดจิทัิล

ที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น 2) เปรียบเทียบอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของผู้ใหญ่ตอน

ต้นจ�าแนกตามเพศ บุคลิกภาพ ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

และ 3) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของผู้ใหญ่ตอนต้น  

ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสยีงดิจทิลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมอีทิธิพล กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตมหาวทิยาลัย

บูรพา ปีการศึกษา 2560 อายุ 20-24 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ได้แก่ เพศชายบุคลิกภาพแบบเปิด

เผย เพศหญิงบุคลิกภาพแบบเปิดเผย เพศชายบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ และเพศหญิงบุคลิกภาพแบบกลาง 

ๆ เครื่องมือในการวิจัย คือ กิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมี

อทิธิพลในผูใ้หญ่ตอนต้น และมาตรวัดอารมณ์ความรู้สกึด้านการมอีทิธิพล วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตค่ิาเฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณู ผลการวิจยั พบว่า 1) กิจกรรมการทดสอบ

มองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น 3 ชุด ตามลักษณะ

อารมณ์ด้านการมอีทิธิพล คอื กลวั เฉย ๆ  และไม่กลวั แต่ละชดุม ี14 สิง่เร้า 2) เพศท่ีต่างกนัส่งผลต่ออารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ บุคลิกภาพที่ต่างกันไม่ส่งผล

ต่ออารมณ์ด้านการมอีทิธิพลทัง้สามลกัษณะ และ 3) มปีฏสิมัพันธ์ระหว่างเพศกับบคุลกิภาพต่ออารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพล ลักษณะกลัว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล, เพศ, บุคลิกภาพ, ผู้ใหญ่ตอนต้น
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to: 1) design dominance emotional Thai words and 

digitized sounds tasks in young adults 2) compare dominance emotional according to gender 

and personality while the participants watched Thai words and listened to digitized Sounds on 

dominance emotional and 3) study interaction between gender and personality on dominance 

emotional Thai words and digitized sounds in young adults while they watched Thai words and 

listened to Digitized Sounds on dominance emotional. Paticipants were 80 undergraduate students, 

aged 20 to 24 years, Burapha University in Academic Year 2017. They were stratified into 4 groups 

according to personality and gender as: 20 male extrovert, 20 female extrovert, 20 male ambivert 

and 20 female ambivert. The research instruments were dominance emotional Thai words and 

digitized sounds tasks and self-assessment mankin: SAM for dominance dimension. Data were 

analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of variance: MANOVA. The results 

were as follows: 1) dominance emotional Thai words and digitized sounds tasks consisted of 3 

blocks; uncontrol, neutral and control. Each block contained 14 tasks. 2) Participants with different 

gender indicated significantly different in dominance emotional: uncontrol at the .05 level whereas 

those with different personality were not significantly different in dominance emotional at .05 level 

for all nature. 3) There was a significantly interaction between gender and personality on dominance 

emotional Thai words and digitized sounds at the .05 level.

Keywords: Dominance emotional, Gender, Personality, Young adults

บทน�า

 อ า ร ม ณ ์ เ ป ็ น สิ่ ง พ้ื น ฐ า น แ ล ะ เ ป ็ น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกคน อารมณ์เป็นความ

รู้สึกจากสภาวะทางจิตใจที่ได้รับการกระตุ้นจาก 

สิง่เร้าซึง่เกิดขึน้ควบคู่กับความคิดเก่ียวกับเรือ่งหนึง่ 

ๆ โดยการกระตุ ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร ้า

ภายนอกมีอิทธิพลต่อการตอบสนองทางความคิด

หรือทางอารมณ์ของบุคคล ดังเช่นแบบจ�าลองทาง

อารมณ์ (Pleasure-Arousal-Dominance Model 

: PAD Model) ตามแนวคดิของรสัเซลและมฮีราเบยีน 

(Russell & Mehrabian, 1977, p. 273) เป็นการ

อธิบายประสบการณ์ทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล 

แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความประทับใจ 

(Pleasure) เป็นระดับทีบุ่คคลรู้สึกดีมีความสุขหรือ

พอใจในสถานการณ์หนึ่ง 2) ด ้านการตื่นตัว 

(Arousal) เป็นระดับของการกระตุ้นทางร่างกาย

และจติใจทีเ่ก่ียวข้องกับประสบการณ์ และ 3) ด้าน

การมอีทิธิพล (Dominance) เป็นระดับท่ีบคุคลรูส้กึ
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มีอิทธิพลต่อสถานการณ์หรือการควบคุมสภาพ

แวดล้อมภายนอกในระหว่างมีประสบการณ์ทาง

อารมณ์ ซึง่การศกึษามติทิางอารมณ์เหล่าน้ีช่วยให้

เราเข้าใจอารมณ์ท่ีเกิดขึน้จากการกระตุ้นโดยสิง่เร้า

ต่าง ๆ มากขึ้น

 อารมณ์ด้านการมีอิทธิพลเป็นความรู้สึก 

ที่บุคคลมีต่อสิ่งเร้าแล้วเกิดกระบวนการรับรู้และ

ตีความถึงอิทธิพลของสิ่งนั้นต่อตนเองที่เกิดขึ้น

ภายในจิตใจเป็นอารมณ์ท่ีมีความเก่ียวพันกับ 

สิ่งแวดล้อมทั้งคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่

บุคคลได้รับผ่านระบบประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้แก่ 

การเห็น (ตา) การได้ยิน (หู) การได้กลิ่น (จมูก)  

รส (ลิ้น) และสัมผัส (ผิวหนัง) โดยอารมณ์ด้านนี้

แทนการควบคุมและลักษณะธรรมชาติเด่น ๆ  

ของอารมณ์ จ�าแนกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก ่  

1) ลักษณะกลัว การมีอิทธิพลที่ด้อยกว่า ควบคุม|

ไม่ได้ (Uncontrol) เช่น กลัว เสียขวัญ หวาด ขยาด 

2) ลักษณะเฉย ๆ (Neutral) เป็นลักษณะน่ิง  

ไม่แสดงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา และ  

3) ลักษณะไม่กลัว การมีอิทธิพลที่ เหนือกว่า 

ควบคุมได้ (Control) เช่น ควบคุม จัดการ กล้าเข้า

ใกล้ ซึ่งทั้งอารมณ์กลัวและโกรธต่างเป็นอารมณ์ 

ท่ีไม่น ่ายินดี โดยความโกรธเป็นอารมณ์เด่น 

(Dominant) ส่วนความกลัวเป็นอารมณ์ที่ยอม

จ�านน (Submissive)

 ปจัจุบันในประเทศไทยใช้แบบจ�าลองทาง

อารมณ์ PAD Model เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาและ

สร้างระบบคลงัสิง่เร้าทางอารมณ์ด้านค�าภาษาไทย

และเสยีงดจิทัิล ระบบคลงัค�าภาษาไทยบรรทดัฐาน

ด้านอารมณ์ความรู้สึก (จันทร์เพ็ญ งามพรม, เสรี 

ชัดแช้ม และพีร วงศ์อุปราช, 2560) และคลังเสียง

ดิจิทัลท่ีส่งผลทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบท

ของสังคมไทย (ธนปพน ภูสุวรรณ, เสรี ชัดแช้ม  

และศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, 2561) ซ่ึงงานวิจัยนี้

เป็นการศึกษาอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลผ่านการ 

รับรู ้ แบบพหุประสาทรับรู ้  (Mul t isensory 

Perception) โดยออกแบบกิจกรรมการทดสอบมอง

ค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น 

 เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ ้นจากส่ิงเร้า 

ต่าง ๆ  ย่อมส่งผลต่ออารมณ์และเกิดการตอบสนอง

ทางพฤติกรรมท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันไป ปัจจัย

ประการหนึ่งที่ส่งผลต่ออารมณ์ คือ เพศ ท่ีมีผลต่อ

การแสดงบทบาททางอารมณ์ โดยการแสดงออก 

ที่แตกต่างกันนั้นเป็นผลมาจากบทบาททางสังคม

และความสมัพันธ์ อนัส่งผลต่อการรบัรูท้างอารมณ์ที่

แตกต่างกนั และแต่ละเพศยังมีความต่างในวิธีการ

ประมวลผลทางอารมณ์ อีกทั้งในระดับพฤติกรรม 

เพศหญิงยังมกีารตอบสนองต่อสิง่เร้าเรว็กว่าเพศชาย 

(Han, Gao, Humphreys & Ge, 2008) นอกจาก

ความแตกต่างระหว่างเพศในการรับรู้ทางอารมณ์

และการตอบสนองต่อส่ิงเร ้าทางอารมณ์แล้ว 

บุคลิกภาพเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์ ซึ่ง

ลักษณะนิสัยที่มีความแตกต่างกันทางอารมณ์ย่ิง

เพ่ิมประสบการณ์ทางอารมณ์ที่สอดคล้องกับ

ลักษณะนิสัยน้ัน โดยส่วนใหญ่แล้วในหลาย ๆ 

วฒันธรรม บคุลกิภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) 

จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางบวก (Lucas & Baird, 

2004)

 จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัย 

ที่ผ่านมา ยังไม่มีงานวิจัยที่ใช้สิ่งเร้าจากระบบคลัง

ค�าภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก
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และคลังเสียงดิจิทัลที่ส ่งผลทางด้านอารมณ์ 

ความรู ้สึกในบริบทของสังคมไทย เพ่ือศึกษา

อารมณ์ด้านการมอีทิธิพล อีกทัง้ค�าและเสยีงยังเป็น

สิ่งเร ้าทางอารมณ์ท่ีมีส ่วนส�าคัญในสื่อสังคม

ออนไลน์ วงการภาพยนตร์ การโฆษณา ท่ีกระตุ้น

ให้บุคคลเกิดอารมณ์ความรู้สึกและเปลี่ยนแปลง

ปฏิกิริยาได้ ผู ้ วิจัยจึงศึกษาอารมณ์ด้านการมี

อทิธิพลโดยการใช้ค�าภาษาไทยและเสยีงดิจทัิลจาก

คลังดังกล่าวข้างต้นเพ่ือศึกษาอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพล จ�าแนกตามเพศและบุคลิกภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือออกแบบกิจกรรมการทดสอบมอง

ค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น

 2.  เพ่ือศกึษาอารมณ์ด้านการมอีทิธิพลใน

ผู้ใหญ่ตอนต้น ประเด็นดังนี้

  2.1 เปรียบเทียบอารมณ์ด้านการ 

มีอิทธิพลของผู ้ใหญ่ตอนต้นจ�าแนกตามเพศ  

ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้า

อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

  2.2 เปรียบเทียบอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลของผู้ใหญ่ตอนต้นจ�าแนกตามบุคลิกภาพ 

ขณะมองค�าภาษาไทยและฟ ังเสียงดิจิทัล ท่ี 

เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

  2 .3  ปฏิสัมพันธ ์ ระหว ่าง เพศกับ

บคุลกิภาพต่ออารมณ์ด้านการมอีทิธิพลของผูใ้หญ่

ตอนต้น ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัล

ที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การศึกษาอารมณ์ด ้านการมีอิทธิพล  

ซึ่งเป็นลักษณะอารมณ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ผ่าน

ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมกัน ท�าให้เกิดการ

ท�างานของสมองและกระบวนการทางปัญญาส่งผล

ให้เกิดอารมณ์ ท้ังนี้อารมณ์ที่เกิดข้ึนอาจมาจาก 

สิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกท่ีถูกส่งไปกระตุ้น

สมอง ส่งผลต่อการแสดงพฤตกิรรมและแสดงออก

ทางภายนอกของอารมณ์

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอารมณ์ของเจมส์-

แลนจ์ แคนนอน-บาร์ด แชตเตอร์-ซิงเกอร์ ทฤษฎี

ความเก่ียวพันธ์ระหว่างการรู้คิดและแรงจูงใจของ

อารมณ์ ของ ริชาร์ด ลา-ซารัส และทฤษฎีอารมณ์

สมดุล ต่างมีแนวคิดคล้ายกันว่า เมื่อมีเหตุการณ์

มากระตุ้นอารมณ์แล้วจะส่งผลให้เกิดการตอบสนอง

ทางสรีระและอารมณ์ โดยทฤษฎีของแชตเตอร์- 

ซิงเกอร์ มีแนวคิดว่า อารมณ์ ประกอบด้วยปัจจัย

ส�าคัญ 2 ประการ คือ 1) ภาวะตื่นตัวทางสรีระ 

(Physiological Arousal) ซึ่งลักษณะปฏิกิริยาที่

ปรากฏเหมือนกันในทุกสภาวะอารมณ์ และความ

เข้มของปฏิกิริยาสรีระนี้เป็นตัวก�าหนดความเข้ม

ของอารมณ์ และ 2) การประเมินทางปัญญา 

(Cognitive Appraisal) ซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละ

อารมณ์ดงันัน้จงึเน้นการรับรู้ ตคีวามของส่ิงเร้าทีม่า

กระทบ ขณะทีท่ฤษฎีของลาซารสั มพ้ืีนฐานแนวคดิ

มาจากทฤษฎีการประเมินการรู ้คิดของอารมณ์ 

(Cognitive Appraisal Theory of Emotion) กล่าว

คือ อารมณ์เป็นผลของการประเมินทางการรู้คิด 

เกิดจากความตั้งใจ โดยมีกระบวนการเกิดอารมณ์ 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
207

3 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินการรู ้การคิด 

(Cognitive Appraisal) โดยบุคคลใช้การรู ้คิด 

ในการประเมนิสถานการณ์หรอืสิง่เร้าต่าง ๆ  2) การ

เปลี่ยนแปลงทางสรีระ (Physiological Changes) 

สิง่เร้ากระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลงของภาวะทาง

สรรีะร่างกาย และ 3) การกระท�า (Action) การเลอืก

แสดงพฤติกรรมตามอารมณ์ที่เกิด

 งานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า เพศและบคุลกิภาพ

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ทางอารมณ์ 

(Wildgruber et al., 2002; Kempton et al., 2009) 

กลวิธี ท่ีต ่างกันขณะประมวลผลทางอารมณ ์

(Whittle, Yucel, Yap & Allen, 2011) และปฏิกริยิา

ทางสมองต่อสิ่งเร้าท่ีแตกต่างกัน (Revelle & 

Scherer, 2009; Stelmack & Stalikas, 1991; 

Eysenck & Eysenck, 1985; Digman, 1990)  

ซึง่เพศหญิงจะมปีฏิกริยิาต่อสิง่เร้าด้านลบมากกว่า

เพศชาย (ในด้านความกลัว ความโกรธ) แต่ใน

ท�านองเดียวกัน เพศชายก็มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าที่มี

ตัวชี้แนะด้านการมีอิทธิพลเช่นกัน (ภาพการต่อสู้ 

การดูถูก สบประมาท) (Aleman & Swart, 2008) 

นอกจากน้ี บุคลิกภาพแต่ละแบบมีลักษณะนิสัย 

ท่ีแตกต่างกันทางอารมณ์และประสบการณ์ทาง

อารมณ์จะย่ิงสอดคล้องกับลักษณะนิสัย โดย

บคุลกิภาพแบบเปิดเผย (Extravert) นัน้จะเก่ียวข้อง

กับอารมณ์ทางบวก (Lucas & Baird, 2004)  

จากงานวิจัยของ Vuoskoski and Eerola (2011) 

พบว่า บคุลกิภาพแบบเปิดเผยมกีารรบัรูถ้งึอารมณ์

เชิงบวกที่แสดงออกทางดนตรี ดังน้ัน เพศและ

บคุลกิภาพจงึเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถมองข้ามได้ใน
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 1. อารมณ์ ด้านการมี อิทธิพลของ

ผู้ ใหญ่ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

แตกต่างกัน ขณะมองคําภาษาไทยและฟัง

เสียงดจิิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

 2. อารมณ์ ด้านการมี อิทธิพลของ

ผู้ ใหญ่ตอนต้นระหว่างผู้ ท่ีมีบุคลิกภาพแบบ

เปิดเผยกบัแบบกลาง ๆ แตกตา่งกนั ขณะมอง

คําภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล 

 3. เพศกบับุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลของผู้ ใหญ่ตอนต้น ขณะมองคํา

ภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์มี

ปฏิสมัพนัธ์ด้านการมีอิทธิพล 

อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล (Dominance)  

1) กลวั ควบคมุไมไ่ด้ (Uncontrol) 

2) เฉย ๆ (Neutral)  

3) ไมก่ลวั ควบคมุได้ (Control) 

เพศ 

- ชาย 

- หญิง กระบวนการทางปัญญา 

Attention, Memory, Dicision making, 

Perception (Rodriguez et al, 2016, 

Storbeck & Clore, 2007) 

บคุลิกภาพ 

- แบบเปิดเผย 

- แบบกลาง ๆ 

ระบบประสาท 

การมองเหน็ 

ระบบประสาท 

การได้ยิน 

คําภาษาไทยท่ีเร้าอารมณ์ 

ด้านการมีอิทธิพล 

เสียงดิจิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมี

 

คําภาษาไทยและเสียงดิจิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพล 

ระบบอวยัวะ 

สิง่เร้า 

 

อารมณ์ 

 

ทฤษฎีการประเมิน 

การรู้คิดของอารมณ์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย

 1. อารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของผู้ใหญ่

ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน 

ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้า

อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

 2. อารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของผู้ใหญ่

ตอนต้นระหว่างผู ้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย 

กับแบบกลาง ๆ  แตกต่างกัน ขณะมองค�าภาษาไทย

และฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

 3. เพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการ 

มอีทิธิพลของผูใ้หญ่ตอนต้น ขณะมองค�าภาษาไทย

และฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร ้าอารมณ์มีปฏิสัมพันธ ์

ด้านการมีอิทธิพล

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การ วิจัย น้ี ใช ้ วิ ธีการ วิจัย เชิ งทดลอง 

(Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการ

ทดลองแบบ 2x2 Factorial Posttest Design 

(Edmonds & Kennedy, 2017, p. 79) มีราย

ละเอียดของการด�าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ 

ดังนี้

 ระยะที ่1 การออกแบบกิจกรรมการทดสอบ

มองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์

ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น

 ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการ

ทดสอบมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่ 

เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น

กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตบางแสน ทีอ่าสาสมคัรเข้าร่วมการทดลอง 

ศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 มีอายุ

ระหว่าง 20-24 ปี โดยก�าหนดให้มีกลุ่มทดลอง 

กลุ่มละ 20 คน จ�านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ เพศชายที่มี

บุคลิกภาพแบบเปิดเผย เพศหญิงท่ีมีบุคลิกภาพ

แบบเปิดเผย เพศชายที่มีบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ 

และเพศหญิงทีม่บีคุลกิภาพแบบกลาง ๆ  รวมท้ังสิน้ 

80 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม โดยใช้วิธีการ

สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย

วิธีจับฉลาก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. กิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทย

และฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

ในผู้ใหญ่ตอนต้น ท่ีพัฒนากับโปรแกรม STIM2  

น�ากจิกรรมนีไ้ปศกึษาน�าร่อง (Pilot Study) กับนสิติ

มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีมีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 8 คน เพื่อประเมินความเป็นไปได้

ในการใช้งานจริง พบว่า ขนาดและสีของตัวอักษร

มคีวามชดัเจนเหมาะสม ระยะเวลาท่ีใช้ในการมอง

ภาพค�าภาษาไทยและฟังเสียงดจิทัิลเหมาะสมและ

สิ่งเร้าควรปรากฎพร้อมกัน ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ประเมินมาตรวัดอารมณ์ความรู ้สึกด้านการมี

อทิธิพลเหมาะสม ผู้วิจยัน�าความคดิเห็นมาปรับปรงุ

กิจกรรมทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง

 2. มาตรวัดอารมณ์ความรู ้สึก (Self-

Assessment Manikin : SAM) ด้านการมีอิทธิพล 

ซึ่งหาค่าความเที่ยงกับนิสิตระดับปริญญาตร ี

ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับ

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ของทัง้ฉบบัแต่ละลกัษณะอารมณ์ คอื 

กลัว เฉย ๆ และไม่กลัว เท่ากับ 0.98, 0.92 และ 

0.98 ตามล�าดับ ลักษณะมาตรวัดนี้เป็นภาพ
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กราฟฟิกรูปคนมีท้ังหมด 9 ระดับ เริ่มจากภาพ

กราฟฟิกขนาดเล็กท่ีบ่งบอกว่าสิ่งเร้าที่พบเห็น 

มีอ�านาจเหนือกว่าผู ้ทดลองไปจนถึงภาพขนาด

ใหญ่ขึ้นตามล�าดับ จนถึงภาพกราฟฟิกใหญ่สุด 

ที่บ ่งบอกว่าสิ่งเร ้าที่พบเห็นมีอ�านาจด้อยกว่า 

ผู้ทดลอง ดังภาพที่ 2

มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล (กลัว-ไม่กลัว)
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และไม่กลัว  เท่ ากับ  0.98, 0.92 และ 0.98 

ตามลําดับ  ลักษ ณ ะมาตรวัด นี เ้ป็นภาพ

กราฟฟิกรูปคนมีทัง้หมด 9 ระดบั เร่ิมจากภาพ

กราฟฟิกขนาดเล็กท่ีบง่บอกว่าสิ่งเร้าท่ีพบเห็น

มีอํานาจเหนือกว่าผู้ ทดลองไปจนถึงภาพ

ขนาดใหญ่ขึน้ตามลําดบั จนถึงภาพกราฟฟิก

ใหญ่สุดท่ีบ่งบอกว่าสิ่งเร้าท่ีพบเห็นมีอํานาจ

ด้อยกวา่ผู้ทดลอง ดงัภาพท่ี 2 

 

มาตรวดัอารมณ์ความรู้สกึด้านการมีอิทธิพล (กลวั-ไม่กลวั) 

 
 

ภาพที่ 2 มาตรวดัอารมณ์ความรู้สกึด้านการมีอิทธิพล (จนัทร์เพญ็ งามพรม และคณะ, 2560) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ทําหนังสือขออนุญาตใช้สถานท่ีท่ี

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน เพ่ือคัด

กรองกลุม่ตวัอยา่งนิสติมหาวิทยาลยับรูพา วิทยา

เขตบางแสน เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุ

ระหว่าง 20-24 ปี เข้ากลุ่มทดลองจํานวน 4 กลุ่ม 

ๆ ละ 20 คน 

 2. ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการ

ทดสอบมองคําภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทลัท่ีเร้า

อารมณ์ ด้านการมี อิทธิพล โดยคัดเลือกคํา

ภาษาไทยและเสียงดิจิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลแต่ละลักษณะ และจับคู่คําภาษาไทย

และเสียงดิจิทัลท่ีสอดคล้องกัน นําไปทดลองใช้

โดยให้กลุ่ม ท่ีมีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง

ประเมินคําภาษาไทยและเสียงดิจิทัลแต่ละคู่ลง

ในมาตรวดัอารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล 

ซึ่ งอยู่ ใน รูป แบ บ กระดาษ คําต อบ  จากนั น้

วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เพ่ือคดัเลือกคําภาษาไทยและเสียงดิจิทลัท่ีจะใช้

ในกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการทดสอบ

มองคําภาษาไทยและเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล 

 4. นําสิ่งเร้าใส่ในโปรแกรม STIM2 โดย

มีลําดบัการนําเสนอสิ่งเร้าคือ เร่ิมต้นหน้าจอภาพ

คอมพิวเตอร์ปรากฏช่ือกิจกรรมและข้อความ

ชีแ้จง เป็นเวลา 5 วินาที ต่อมาเป็นเคร่ืองหมาย 

+ ปรากฎตรงกลางหน้าจอมีพืน้หลังเป็นสีขาว 

เป็นเวลา 500 มิลลิวินาที แล้วจึงปรากฎหน้าจอ

พืน้หลังสีดําล้วนเป็นเวลา 6,000 มิลลิวินาที 

จากนัน้แสดงสิ่งเร้าคําภาษาไทยและเสียงดิจิทลั

คู่ท่ี 1 พร้อมกันบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 

ภาพที่ 2 มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล (จันทร์เพ็ญ งามพรม และคณะ, 2560)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ท�าหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ที่

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตบางแสน เพ่ือคัดกรอง

กลุ่มตัวอย่างนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต 

บางแสน เพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 

20-24 ปี เข้ากลุ่มทดลองจ�านวน 4 กลุ่ม ๆ ละ  

20 คน

 2. ด�าเนินการออกแบบกิจกรรมการ

ทดสอบมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิ ทัล 

ท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล โดยคัดเลือกค�า

ภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลแต่ละลักษณะ และจับคู่ค�าภาษาไทยและ

เสียงดิจิทัลที่สอดคล้องกัน น�าไปทดลองใช้โดยให้

กลุ่มท่ีมีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างประเมินค�า

ภาษาไทยและเสียงดิจิทัลแต่ละคู่ลงในมาตรวัด

อารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล ซึ่งอยู่ในรูป

แบบกระดาษค�าตอบ จากนัน้วิเคราะห์ค่าเฉลีย่และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือคัดเลือกค�าภาษาไทย

และเสียงดิจิทัลที่จะใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และ

กิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทยและเสียง

ดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

 4. น�าสิ่งเร้าใส่ในโปรแกรม STIM2 โดยมี

ล�าดับการน�าเสนอส่ิงเร้าคือ เริ่มต้นหน้าจอภาพ

คอมพิวเตอร์ปรากฏชือ่กิจกรรมและข้อความชีแ้จง 

เป็นเวลา 5 วินาที ต่อมาเป็นเครือ่งหมาย + ปรากฎ

ตรงกลางหน้าจอมพีืน้หลงัเป็นสีขาว เป็นเวลา 500 

มิลลิวินาที แล้วจึงปรากฎหน้าจอพื้นหลังสีด�าล้วน

เป็นเวลา 6,000 มิลลิวินาที จากนั้นแสดงส่ิงเร้า 

ค�าภาษาไทยและเสียงดจิทัิลคูท่ี่ 1 พร้อมกันบนหน้า

จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 6,000 มิลลิวินาที เมื่อจบ

ส่ิงเร้าหน้าจอภาพปรากฏมาตรวัดอารมณ์ความ

รู้สึกด้านการมีอิทธิพล เป็นเวลา 3,000 มิลลิวินาที 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการทดลองประเมินอารมณ์ด้าน

การมอีทิธิพลของตนเอง จบสิง่เร้าคูท่ี ่1 หน้าจอภาพ

เป็นสีขาวล้วน เป็นเวลา 1,000 มิลลิวินาที แล้ว 

จงึเริม่สิง่เร้าถัดไปโดยเริม่ตัง้แต่เครือ่งหมาย + หน้า

จอภาพ ล�าดับการน�าเสนอสิ่งเร้า ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ล�าดับสิ่งเร้าในกิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทย

และฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล
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6,000 มิลลิวินาที  เม่ือจบสิ่ งเร้าหน้าจอภาพ

ปรากฏมาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านการมี

อิทธิพล  เป็นเวลา 3,000 มิลลิวินาที  เพ่ือให้

ผู้ เข้าร่วมการทดลองประเมินอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลของตนเอง จบสิ่งเร้าคู่ท่ี 1 หน้าจอภาพ

เป็นสีขาวล้วน เป็นเวลา 1,000 มิลลิวินาที แล้ว

จึงเร่ิมสิ่งเร้าถัดไปโดยเร่ิมตัง้แต่เคร่ืองหมาย + 

หน้าจอภาพ ลําดบัการนําเสนอสิง่เร้า ดงัภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 ลําดบัสิง่เร้าในกิจกรรมการทดสอบมองคําภาษาไทย 

และฟังเสียงดจิิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

 

 5. ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้การมองคํา

ภาษาไทยและเสียงดิจิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพล เม่ือสิน้สดุกิจกรรม กลุ่มทดลองทําแบบ

วัดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากนัน้จึงดําเนินกิจกรรมการทดสอบมองคํา

ภาษาไทยและเสียงดิจิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพล เม่ือสิน้สุดกิจกรรมการทดสอบ ผู้ วิจัย

รวบรวมคะแนนจากมาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก

ด้านการมีอิทธิพล ทัง้ 3 ลกัษณะ (กลวั เฉย ๆ และ

ไม่กลวั) แล้ววิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิต ิ

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนของตวัแปรตาม คือ อารมณ์ด้านการมี

อิท ธิพลระหว่างเพศชายกับ เพศหญิ ง และ

บคุลกิภาพแบบเปิดเผยกบัแบบกลาง ๆ ด้วยสถิติ

ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น พ หุ คู ณ 

(Mutivariate Analysis of Variance : MANOVA) 

 

ผลการวจิัย 

 1.  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท ด ส อ บ ม อ ง คํ า

ภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น จํานวน 3 ชดุตาม

ลักษณ ะอารมณ์  แต่ละชุดประกอบด้วยคํา

ภาษาไทยและเสียงดิจิทลั จํานวน 14 คู่ คือ ชดุท่ี 

1 ลกัษณะกลวั มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.17-3.37 

ชุดท่ี 2 ลักษณะเฉย ๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 

+ คําภาษาไทย และ 

เสียงดิจิทัล 

SAM 500 ms 
6000 ms 

6000 ms 

3000 ms 
1000 ms 

 5. ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้การมอง 

ค�าภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการ

มีอิทธิพล เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม กลุ่มทดลองท�าแบบ

วัดความรูค้วามเข้าใจในกิจกรรมการเรยีนรู ้จากนัน้

จึงด�าเนินกิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทย

และเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล  

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการทดสอบ ผู ้ วิจัยรวบรวม

คะแนนจากมาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านการมี

อทิธิพล ท้ัง 3 ลกัษณะ (กลวั เฉย ๆ  และไม่กลวั) แล้ว

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

และส ่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห ์ 

ความแปรปรวนของตัวแปรตาม คือ อารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และ

บุคลิกภาพแบบเปิดเผยกับแบบกลาง ๆ ด้วยสถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Mutivariate 

Analysis of Variance : MANOVA)

ผลการวิจัย

 1. กิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทย

และฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

ในผูใ้หญ่ตอนต้น จ�านวน 3 ชดุตามลกัษณะอารมณ์ 

แต่ละชดุประกอบด้วยค�าภาษาไทยและเสยีงดจิทัิล 

จ�านวน 14 คู่ คือ ชุดที่ 1 ลักษณะกลัว มีค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 3.17-3.37 ชดุท่ี 2 ลกัษณะเฉย ๆ  มค่ีาเฉลีย่

อยู่ระหว่าง 5.03-6.13 และชุดที่ 3 ลักษณะไม่กลัว 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.47-7.97

 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ 

เพ่ือทดสอบว่าเพศและบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกัน 

ส่งผลต่ออารมณ์ด้านการมอีทิธิพลแตกต่างกันหรอื

ไม่ พบว่า เพศที่ต่างกันส่งผลต่ออารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ในขณะท่ีบุคลิกภาพท่ีต่างกันส่งผลต่อ

อารมณ์ด้านการมีอิทธิพลไม่แตกต่างกัน นอกจาก

นี้ ยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่อ

อารมณ์ด้านการมอีทิธิพลอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของอารมณ์ด้านการมอีทิธิพล และผลการวิเคราะห์ 

ดังตารางที่ 1 ถึง 2
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

ลักษณะ

อารมณ์

เพศชาย เพศหญิง

บุคลิกภาพแบบ

เปิดเผย (n=20)

บุคลิกภาพแบบ

กลาง ๆ (n=20)

บุคลิกภาพแบบ

เปิดเผย (n=20)

บุคลิกภาพแบบ

กลาง ๆ (n=20)

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

กลัว 4.38 1.63 5.34 1.76 4.27 1.86 3.78 1.45

เฉย ๆ 6.83 1.10 6.45 1.16 6.76 1.13 6.54 0.96

ไม่กลัว 7.12 1.26 6.71 1.33 7.48 1.17 7.05 1.04

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุแบบสองทางของกลุ่มทดลองขณะมองค�าภาษาไทยและ 

ฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล จ�าแนกตามเพศและบุคลิกภาพ

แหล่งความ

แปรปรวน

Wilk’s lambda 

Value

F Hypothesis 

df

Error df p-value

เพศ 0.88 3.50* 3 74 .02

บุคลิกภาพ 0.94 1.52 3 74 .17

เพศ x บุคลิกภาพ 0.93 1.86* 3 74 .05

*p ≤	.05

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห ์ความ

แปรปรวนทางเดียว พบว่า เพศส่งผลต่ออารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัวอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่บุคลิกภาพไม่ส่งผล

ต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพลทั้งสามลักษณะ และ

มีปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเพศกบับุคลิกภาพต่ออารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัวอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของกลุ่มทดลองขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียง

ดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

แหล่งความ

แปรปรวน

อารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพล
SS df MS F p-value

เพศ กลัว 13.89 1 13.89 4.92* .03

เฉย ๆ 0.04 1 0.04 0.00 .95

ไม่กลัว 2.43 1 2.43 1.68 .20

บุคลิกภาพ กลัว 1.10 1 1.10 0.39 .53

เฉย ๆ 1.79 1 1.79 1.51 .22

ไม่กลัว 3.52 1 3.52 2.43 .12

เพศ xบุคลิกภาพ กลัว 10.48 1 10.48 3.71* .05

เฉย ๆ 0.13 1 0.13 0.11 .75

ไม่กลัว 0.00 1 0.00 0.00 .99

*p ≤	.05

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพ 

ต่ออารมณ์ด้านการมอีทิธิพล ลกัษณะกลวั ดงัภาพ

ท่ี 4 แสดงว่า เพศชายทีม่บีคุลกิภาพแบบกลาง ๆ  มี

ค่าเฉลี่ยระดับอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะ

กลัวสูงกว่าเพศชายท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย  

ซึง่ตรงข้ามกับเพศหญิง โดยเพศหญิงทีม่บุีคลกิภาพ

แบบกลาง ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับอารมณ์ด้านการมี

อทิธิพล ลกัษณะกลัวต�า่กว่าเพศหญิงทีม่บุีคลกิภาพ

แบบเปิดเผย ขณะที่เพศชายและเพศหญิงที่มี

บุคลิกภาพแบบเปิดเผยมีค่าเฉลี่ยระดับอารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัวอยู่ในระดับใกล้

เคียงกัน แต่เพศชายและเพศหญิงท่ีมีบุคลิกภาพ

แบบกลาง ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับอารมณ์ด้านการมี

อทิธิพล ลกัษณะกลัวอยู่ในระดบัต่างกันมาก ซึง่เพศ

ชายมีค่าเฉลี่ยระดับอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

ลักษณะกลัวสูงกว่าเพศหญิง กราฟท่ีตัดกันแสดง

ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพท่ีมีต่อค่า

เฉลีย่ระดบัอารมณ์ด้านการมอีทิธิพล ลกัษณะกลวั
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ลกัษณะกลวัอยู่ในระดบัต่างกันมาก ซึ่งเพศชาย

มีค่าเฉ ล่ียระดับอารมณ์ ด้านการมี อิท ธิพ ล 

ลกัษณะกลวัสงูกวา่เพศหญิง กราฟท่ีตดักนัแสดง

ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพท่ีมีต่อ

คา่เฉล่ียระดบัอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลกัษณะ

กลวั 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเพศและบคุลกิภาพตอ่อารมณ์ด้านการมีอทิธิพล 

 

การอภปิรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยแยกเป็น 3 

ประเดน็ตามสมมตฐิานการวิจยั ดงันี ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1 อารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลของผู้ ใหญ่ตอนต้นระหว่างเพศชายกับ

เพศหญิงแตกต่างกนั ขณะมองคําภาษาไทยและ

ฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

ผลการวิจยัพบว่า เพศท่ีต่างกันส่งผลต่ออารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล ลกัษณะกลวัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การอภิปรายผล

 การอภิปรายผลการวิจัยแยกเป ็น 3 

ประเด็นตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้

 สมมติฐานข้อท่ี 1 อารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลของผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศ

หญิงแตกต่างกัน ขณะมองค�าภาษาไทยและฟัง

เสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ผลการ

วิจยัพบว่า เพศทีต่่างกันส่งผลต่ออารมณ์ด้านการมี

อิทธิพล ลักษณะกลัวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน อาจเป็นเพราะ

เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ทางอารมณ์ท่ีแตก

ต่างกัน อีกท้ังในด้านพฤติกรรมเพศหญิงยังมีการ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเร็วกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นไปตาม

งานวิจัยของ Han et al. (2008) และ Kempton et 

al. (2009) ที่พบว่า เพศหญิงมีการรับรู้ทางอารมณ์

เร็วกว่าเพศชายเมื่อได้รับส่ิงเร้าเป็นภาพท่ีน่ากลัว
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หรอืเก่ียวกับการคุกคาม อกีทัง้เมือ่พิจารณาในด้าน

ระบบประสาทจากงานวิจัยของ Whittle et al. 

(2011) และ Filkowskia et al. (2017) พบว่า เพศ

ชายและเพศหญิงมีการต�าแหน่งการท�างานของ

ระบบประสาทในการประมวลผลทางอารมณ ์

ที่ต่างกัน

 สมมติฐานข้อท่ี 2 อารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลของผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างผู้ที่มีบุคลิกภาพ

แบบเปิดเผยกับแบบกลาง ๆ  แตกต่างกัน ขณะมอง

ค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่ เร ้าอารมณ ์

ด้านการมีอิทธิพล ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพ 

ท่ีต่างกันไม่ส่งผลต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

ท้ังสามลักษณะ ซึ่งไม่เป ็นไปตามสมมติฐาน  

อาจเป็นเพราะผู้วิจัยท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง

บคุลกิภาพแบบเปิดเผย (Extrovert) กับบคุลกิภาพ

แบบกลาง ๆ  (Ambivert) ซึง่ในงานวิจยันี ้บคุลกิภาพ

แบบกลาง ๆ  หมายถึง บคุคลทีม่บีคุลกิภาพทีม่กัท�า

หรือคิดโดยผูกพันธ์กับตนเองมากกว่าบุคคลอื่น 

หรือสิ่งแวดล้อมอื่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง  

ชอบท�าอะไรตามกฎเกณฑ์และแบบแผนที่วางเอา

ไว้ มีหลักการท่ีแน่นอนในการท่ีจะควบคุมตนเอง 

โดยมีระดับคะแนนจากแบบประเมินบุคลิกภาพ 

ห้าองค์ประกอบ ในมาตรวัดย่อยด้านการแสดงตัว 

น ้อยกว่าร ้อยละ 50 อันมีความใกล้เคียงกับ

บุคลิกภาพแบบเปิดเผย นอกจากนี้ อารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลยังมีลักษณะอารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 

สิ่งแวดล้อมและเป็นไปในเชิงลบ แต่บุคลิกภาพ

แบบเปิดเผยจะเก่ียวข้องกับอารมณ์เชิงบวก 

(Lucas & Baird, 2004; Vuoskoski and Eerola, 

2011) 

 สมมตฐิานข้อที ่3 มปีฏสัิมพันธ์ระหว่างเพศ

กับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของ

ผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียง

ดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ผลการวิจัย

พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่อ

อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัวเพียง

ลกัษณะเดยีวอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 

อาจเป็นเพราะในด้านเพศสภาพนั้น ความเป็น 

ผู้หญิงหรือผู้ชายมาจากพฤติกรรมและลักษณะ 

ทีส่งัคมวัฒนธรรมปลูกฝังให้แสดงบทบาทหญิงหรอื

บทบาทชายวิภาค (Bear, Connors & Paradiso, 

2016) ประกอบกับบคุลกิภาพทีเ่ป็นลกัษณะนิสยั

และภาพลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนอันมาจาก

พันธุกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ เม่ือศึกษา

ตัวแปรเพศและบุคลิกภาพจึงมีปฏิสัมพันธ์และ 

ส่งผลต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

 จากผลการวิจัย กิจกรรมการทดสอบมอง

ค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่ เร ้าอารมณ ์

ด้านการมีอิทธิพลสามารถเร้าอารมณ์ด้านการ 

มอีทิธิพลลกัษณะกลวัในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

ดังน้ัน หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถน�าผลการ

วิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์

และสร้างสือ่โฆษณาเพ่ือให้เกิดการจดจ�าตราสนิค้า

หรือรณรงค์เพื่อให้ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นโทษได้
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

 1. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มผูใ้หญ่

ตอนต้นท่ีมอีายุระหว่าง 20-24 ปี เท่านัน้ ดังนั้นใน 

การวิจัยต่อไปควรศึกษาช่วงอายุที่กว้างขึ้นเพ่ือให้

ครอบคลุมวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

 2. ควรมีการศึกษาอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลท่ีได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น  

ค�า-เสียง ค�า-ภาพ หรอืภาพ-เสียง โดยใช้คล่ืน ไฟฟ้า

สมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ (Event- Related 

Potential: ERP) เพ่ือเข้าใจกลไกทางสมองที่

เกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล
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ABSTRACT

 Since the business world has changed from bother trade to globalization, it is more than 

20 years with trading system in different styles but based on standardization, terms and conditions, 

regulations that are determined by the international organization of trade. Since year 1997 that is 

the first transformation of trading, and seems like people who do not in the business are still 

confused and do not know what is it at that time. The information was published about good 

advantages and benefits from trade globalization. Furthermore, people are awareness only of 

capitalization unless ignore who and what else that people, community, small and medium business 

will lose from the newest trade practical.

 Globalization and Trade Liberalization have given us both benefits and loss at the same 

time, depending on who is/are strength will survive and if who weak will loss. The question is, who 

is the controller or determined this rule? Someone else who can take benefit from set an international 

trade organization, business sector, enterprise or investor. 

 The significant of this research is to study, how will Thai’s business survival in the ‘Magic 

World’?; fluctuation of environmental factors both political change and economic crises that are 

unpredictable. It should be Magic that human can control or just follow and try to survive.

Keywords: Magic world, Political Business, Business survival, Political change, Economics crises, 

Unpredictable.
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occurred. No matter what you do or where  

your market positioning is, those factors  

are influence with your enterprise. It depends  

on your decision making that can increase  

or decrease your business capacity, capability 

to make a profit or loss, how to reach business 

goal, how to survive in business world. 

 No one knows what else will happen 

on tomorrow, even you done today… even if 

you prepared… even if you know what is/are 

cause(s) of problem. At least entrepreneurs 

should know the origin and destination of your 

goal. It does not matter how long for your 

journey but you must keep in your mind  

that here is the “Real world” … not in “Dream 

world”….or “ Magic world”. On the other  

hand, in this real world, environment factors 

are uncontrollable but touchable, that’s  

why many entrepreneur try to control those 

environment factors like a “magician”. 

Moreover, when entrepreneurs has two roles 

in business world with different kind of mind. 

One is from critical thinking but one is from 

emotional site, one is conscious but one is 

unconscious, however, they are think about 

successful in their business world. Nonetheless, 

there is some effect from “Magic world” 

because some entrepreneurs need to control 

environmental factors like a magician such  

as trade policy, fiscal and monetary policy, 

trade mechanism, trade restriction, including 

other threats and opportunities that are involve 

with commercial sector. Whenever mechanism 

or processing is controlled by stakeholders 

that means they are broken the system and it 

is cause of problem in the long term. We can 

call this “fluctuation”. 

 Nowadays, both Thai and international 

business are in “Magic world” more than “Real 

world”. Eentrepreneurship play role like a 

magician. Rapid economic growth and down, 

technology advance can decrease cost, some 

trade policy is specific for some group, benefit 

from unfair, etc. It is not difficult to enter in 

business world but it not easy to survive. Thus, 

how will Thai’s business survival in the “ Magic 

world”? where fluctuation of environment 

factors both political change and economic 

crises are unpredictable.

Objectives

 • To study how will Thai’s business 

survive in the ‘Magic World’?; fluctuation  

of environment factors both political change 

and economic crises that are unpredictable 

 • To study what is/are factor(s) to  

make business sector survived.

 • To study the way we were in the 

Magic World.
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Review of Related Literature

 How to Survive in a Competitive 

Business Environment getorganised. 

cocompet i t ive-bus iness-env i ronment 

A d m i n  /  J a n u a r y  1 1 ,  2 0 1 8

 Regardless of the scale of your 

business or the industry you are in, one thing 

is constant – the modern business environment 

is a severely competitive and cutthroat 

scenario with no quarters asked for or given. 

This is primarily because of technological 

advancements that have made businesses 

more open ended. Nothing is classified data 

anymore and by using analytics tools, online 

digital marketing companies can clearly 

pinpoint key business parameters and data of 

your competitors and structure optimised 

campaigns for you. Hence, to survive in such 

a ruthless setting, you have to employ specific 

and customised processes without upsetting 

the basic flow and ethos of your enterprise.

	 •	 Create Brand Awareness – This is 

very crucial as your brand is yours only and 

no amount of competition in related industries 

can replace it. Work towards a position where 

the very name and logo will bring instant 

recognition amongst people regarding your 

product. Your brand strategy will include 

carving an exclusive market niche that cannot 

be served by your competitors even if they are 

bigger in size with more resources. Have a 

unique selling proposition for your brand. It 

might be the nature of your product, the 

markets that you sell in, price or even delivery 

time. Ensure that you offer customised  

services with a personal touch. Once you can  

integrate all these factors into the core of your  

brand, you will surely be able to survive the  

competition.

	 •	 Social  Media involvement – 

Consider these statistics first – 68% of all adults 

in the USA including Internet and non-Internet 

users have a Facebook profile while 28% are 

on Instagram, 26% use Pinterest and 25% 

LinkedIn. This trend is relevant for almost all 

countries in the world with strong Internet 

connectivity. Making full use of social media 

platforms is one sure way to beat the 

competition. Most importantly, the ROI of a 

social media marketing campaign is high 

because of the wide coverage it ensures. You 

can also target specific audience and be highly 

interactive with them by posting comments, 

getting feedback and starting discussion 

forums about your industry. Small businesses 

find this particularly useful because of low 

advertising rates. A small time car mechanic 

in Maribyrnong for example can make optimum 

use of social media to publicise his services 

without having to break his bank.

	 •	 Be mobile friendly – With the 

exponential growth in smart phone usage, a 

new section of customers have emerged that 

you have to cater too. They will browse the 
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Internet and search online for products and 

services before coming to a purchase decision. 

Studies have shown that most visit a regular 

brick and mortar store within a day of the 

search. Not catering to this segment will leave 

you behind in the competition and result in lost 

business opportunities. For instance, vehicle 

owners in Melbourne will first search online 

from their smart phones for top garages 

offering car servicing in Melbourne before 

taking the car there. Not having a highly visible 

and strong online presence will be detrimental 

for your business. It is necessary that you have 

a business website that is equally clear and 

user-friendly irrespective of whether it is being 

viewed on a desktop, laptop, tablet or smart 

phone.

	 •	 Explore new market niches – Your 

product and services are the backbone of  

your business and you simply cannot afford  

to maintain the same mix for ages. To get  

new customers and rope in potential ones, you 

have to constantly innovate through fresh 

offerings in new market niches. However, 

before doing so, you have to take a long  

hard look at what your customers want and 

develop unique and an exclusive product 

range.

 These are some of the strategies that 

you can adopt to survive in a competitive 

business environment. However you have to 

mould your approach as per particular 

conditions prevailing in your industry where 

you are located.

SOUTH-WESTERN CENGAGE Learning; 

Principle of Economics Taylor 

 Chapter 23: The Nature and Causes 

of Economic Fluctuations

 1.  Economic fluctuations are temporary 

departures of real GDP from its long-run growth 

trend. These departures include recessions, 

periods when real GDP falls below potential 

GDP, and booms, times when real GDP rises 

above potential GDP. Economic fluctuations 

are also called business cycles. Economic 

fluctuations have diminished in frequency and 

severity in the United States and many other 

countries over the past 25 years, a phenomenon 

called the “Great Moderation”.

 2.  Aggregate demand is the total 

amount that consumers, businesses, 

government, and foreigners are willing to 

spend on all goods and services in the 

economy. Changes in aggregate demand 

occur when any or all of these groups expand 

or cut back their spending plans. These 

changes range from the government spending 

more on health care, to foreigners buying more 

American computers, to consumers feeling 

more optimistic about the future and buying 

more holiday presents.
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 3. What happens if an increase in 

aggregate demand occurs? Suppose that the 

economy is in “normal times,” neither in a 

recession nor in a boom, so that real GDP 

equals potential GDP. In theory, firms could 

respond to the greater demand for their goods 

either by expanding output or by raising prices. 

In practice, firms do not raise prices in the short 

run. Instead, they expand output, and the 

economy enters a boom. But prices are not 

fixed forever. Over time, if demand stays high, 

firms raise their prices and the boom ends. If 

aggregate demand falls, the reverse occurs. 

In the short run, firms lower output instead of 

cutting prices, and the economy enters a 

recession. Over time, if demand stays low, 

prices fall and the economy recovers.

 4. Real business cycle theories explain 

economic fluctuations by changes in potential 

GDP rather than by changes in aggregate 

demand that cause movements of real GDP 

around potential GDP. Although, in principle, 

short-run fluctuations in potential GDP are 

possible, the factors that underlie potential 

GDP growth—population, capital, and 

technology—do not seem to exhibit enough 

short-run variation to account for the magnitude 

of observed fluctuations in real GDP.

 5. The consumption function describes 

how consumption depends on income. If you 

receive income, you can either consume or 

save. In its simplest form, the consumption 

function says that when income increases—for 

an individual, the United States, or the whole 

world—consumption also increases. At low 

levels of income, individuals borrow—they 

consume more than their income. At higher 

income levels, they save—they consume less 

than their income.

 6. The marginal propensity to consume, 

MPC for  short ,  measures how much 

consumption changes for a given change in 

income. It is defined as the change in 

consumption divided by the change in income. 

The MPC is about 0.60 for the U.S. economy. 

Thus when income goes up by $1,000, 

consumption rises by about $600.

 7. Disposable income is the income 

that households receive in wages, dividends, 

and interest payments plus transfers minus 

taxes. It is the preferred measure of income for 

use in the consumption function because it 

measures what households have available to 

spend. Another form of income used in the 

consumption function is aggregate income, 

which is also equal to real GDP. The simple 

consumption function ignores the effects of 

interest rates and wealth on consumption.

 8. A forecast of real GDP is a prediction 

of its future level. A short-run forecast would 

be a prediction of real GDP one year ahead. 

Economic forecasters use the identity that real 

GDP is the sum of consumption, investment, 

government purchases, and net exports ( in 
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symbols) to predict future real GDP based on 

their predictions of the four categories of 

spending. A conditional forecast is a prediction 

of what real GDP will be under alternative 

assumptions about future government 

purchases. This can be used to make 

predictions about the effects on the economy 

of proposed changes in government spending. 

Published: Mon, 17 Jul 2017

 Survival and growth are the two main 

objectives of any organisation in today’s 

competitive world. Every organisation tries to 

be different and accelerative from their 

competitors to achieve their goals and become 

market leaders. This starts the process of 

launching new products and services, value 

additions to current products and services, 

rigorous marketing activities and cost-saving 

measures to perform better and increase 

profitability. All these activities are a result of 

innovation in an organisation.

What is survival of a business?

  Survival mode means cutting costs, 

laying off employees, tightening profit margins 

and saving cash, in stark contrast to growth 

mode, during which a company reinvests 

profits, expands operations and brainstorms 

growth strategies with long-term payoffs.Jul 

27, 2010; Small Business Survival by Jerry W. 

Thomas

In today’s uncertain economic climate, the first 

priority for the small business entrepreneur is 

survival.

 A glance at newspapers, business 

journals, or cable news channels reveals a 

succession of corporations struggling, and 

often failing, to avoid bankruptcy. In such 

tough times, knowing how to achieve long-term 

success is more critical than ever.

 The most important thing today’s small 

businesses can do is expose their organizations 

to critical self-analysis. Small businesses 

survive not by competing head-on with global 

corporations, but by pursuing the market 

niches larger operators ignore. Such a strategy 

requires constant attent ion to detai l , 

necessitating self-analysis well beyond the 

operational level; it is crucial that everything 

from the basic business model down to the 

operation of the mailroom is subject to rigorous 

study. This means determining what, precisely, 

the business is aiming to offer its customers, 

how this differentiates it from its competitors, 

and how well it is delivering on these core 

products and services.

 Much of this analysis can be readily 

conducted by the business itself, but a 

substantial part of a company’s success is 

down to perception—how customers (existing 

or potential) view its products, services and 

overall performance. However, determining 

such perceptions is notoriously difficult for 
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companies that typically lack personnel trained 

in the specifics of marketing and advertising.

The most obvious alternative, turning to outside 

experts - dedicated market research 

companies, for example - is often impossible 

when money is tight and budgets small, but 

this does not mean entrepreneurs can ignore 

the example set by the most successful 

corporations. What almost all business 

success stories have in common is a relentless 

commitment to factors that reinforce competitive 

advantage: product research and development; 

marketing, advertising and public relations 

activities; and customer relations.

 What the most successful companies 

have recognized is that survival hinges on two 

separate, yet intertwined factors - being the 

best, and being recognized as being the best. 

Being the best requires a commitment to 

excellence in all areas. That means small 

business leaders cannot shy away from hard 

decisions, where employment is concerned 

for example. Staff that consistently fail to 

perform must be replaced with those that will. 

The smaller the company, the more difficult 

such actions may be to take, but they are 

essential. Similarly, leaders need to ensure 

they have staff who are prepared to do what it 

takes to deliver results, no matter if that means 

asking for a commitment from staff far greater 

than business rivals demand of their employees.

Being the best also requires a company to 

recognize when it is lacking in excellence in 

key areas, and to identify whether that 

excellence can be delivered through hiring 

new employees, retraining existing staff, or 

seeking outside counsel. Money invested in 

improving core business competencies is 

never better spent than in tough times like 

today, because it directly impacts productivity, 

sales, and perceptions.

 Making sure a company is recognized 

as being the best is often seen by small 

business entrepreneurs as secondary in 

importance to “real” issues such as production, 

distribution and sales (Ames, Michael. Small 

Business Management, West Publishing 

Company, February 1983). The common 

viewpoint is that if the product is “right” the 

customers will buy it. Yet it is precisely this 

attitude that dooms many businesses, 

regardless of the quality of their products or 

services. Small businesses need to give as 

much attention to their public relations, 

marketing and advertising strategies as large 

corporations.

 Many entrepreneurs cry that this is 

simply beyond their means—they cannot 

contemplate spending tens of thousands of 

dollars on “fancy” market analyses from 

specialized researchers. The argument is 

valid, but consider this: if marketing, advertising 

and public relations dollars are in short supply, 

how critical is it that those dollars are well 
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spent? A small business can far less afford just 

one marketing effort to miss its target than can 

a huge international corporation.

 What small businesses must do is learn 

the core skills marketing experts take for 

granted. They need to take every opportunity 

to speak to customers, potential customers 

and vendors to uncover how well the company 

is perceived. Likewise, a simple analysis of 

publicly available materials (such as census 

data) can help a small business better identify 

key target markets, reducing the waste of 

valuable resources inherent in blindly 

blanketing an area with its advertising. Such 

an analysis might lack the sophistication of a 

professional market analysis, but it can make 

the difference between success and failure - 

and there is nothing to stop the company 

utilizing a more professional analysis in the 

future when it is growing strongly.

 It comes back to the issue of self-

analysis. If a company has a clear vision of 

where it wants to go, the task of identifying its 

market, and the optimal ways to attack that 

target, is much easier. This allows for a 

concentration of limited resources where they 

can best help deliver success. Such a focus 

of effort lies at the heart of corporate survival, 

no matter if the company is large or small. ; 

Jerry W. Thomas (jthomas@decisionanalyst.

com) is President/CEO of Dallas-Fort Worth 

based Decision Analyst. He may be reached 

at 1-800-262-5974 or 1-817-640-6166.

 Little empirical evidence provides 

insight in person-oriented drivers of business 

survival and success of small business owners. 

In this paper I perform a duration analysis of 

business survival amongst young white (self-

employed) small business owners in the U.S. 

Compulsory exits are distinguished from 

voluntary exits. This enables an alternative 

definition of business success: the longer one 

can survive and prevent in voluntary exit, the 

more successful one is. Potential drivers of 

survival are derived from recent empirical 

evidence in related studies. The potential 

drivers of success are also derived from 

historical economic thinkers such as Marshall 

and Schumpeter. The estimated hazard rates 

are affected by characteristics of the small 

business owner and business conditions.

 August 2003, Volume 21, Issue 1, pp 

1–17 | Cite as Business Survival and Success 

of Young Small Business Owners Authors C. 

Mirjam van Praag

Factors Affecting the Economic Environment 

of Business by Hunter Taylor - Updated June 

25, 2018

 The economic environment of business 

is affected by internal and external factors. An 

internal factor that affects the business 
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environment is the cost of labor, materials, 

processes and procedures. Internal factors 

can be improved through company projects. 

On the other hand, external factors can also 

affect a company’s business environment and 

the business has less control over these 

factors. The primary influences on a business 

are: political, economic, social, legal, 

technological and environmental. 

 How to Survive in a Competitive World

 Steve Tobak VIP CONTRIBUTOR 

Author of Real Leaders Don’t Follow, April 1, 

2014  Truth is, the business world is risky 

business. It isn’t for the thin-skinned, the weak-

minded or the faint of heart. And if you fit one 

of those colorful descriptors, sooner or later, 

you’re probably going to get weeded out of the 

entrepreneurial gene pool.  

 Related: Retire? Not In a Million Years.

 Think of it as natural selection for 

startups and small business owners. In a 

competitive world, if you can’t keep your cool, 

stay focused, and find a way to win against all 

odds, you’re toast. Here are some practical 

rules to help you do that. Follow them, and 

you’ve got a good chance of surviving and 

maybe even coming out on top.

 Stay focused on the big picture. Don’t 

panic when things go wrong or get distracted 

when stuff doesn’t go according to plan. It 

happens...a lot. Maintain perspective by 

staying focused on long-term goals. And 

remember the old gambling (or investing, 

same thing) axiom: Never try to win back what 

you’ve lost. Once it’s gone, it’s gone. Move on.

 Try not to be “interesting.” There’s an 

ancient proverb: “May you live in interesting 

times.” It sounds like a blessing but, in reality, 

it’s a curse. In this sense, “interesting” means 

“notorious,” as in “May you arouse the attention 

of the powers that be.” Once you’re on a 

bureaucrat’s radar, it’s all downhill from there. 

Fly under the radar, if you can.  

Conceptual Framework

 According to the topic of this research: 

how will Thai’s business survival in the ‘Magic 

World’?; fluctuation of environmental factors 

both political change and economic crises that 

are unpredictable 

 Research framework is designed to 

study what is/are factor(s) to make business 

sector survived. The combination between 

theory and environmentalal factor that has 

effect on them. Starting with definition of “Magic 

world”, political change and economic crises. 

There is a need to know about their attitudes, 

how Thai’s business survival in the “Magic 

world” and what is/are factor(s) to make 

business sector survive. 

 There are many problems and 

fluctuation in business world; political change, 
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economic crises, fiscal and monetary policy, 

market forecasting, trade mechanism, etc. 

Researcher needs to know the attitude from 

existing business; how Thai’s business survival 

in the “Magic world” and what is/are factor(s) 

to make business sector survive. Research 

framework is design to study attitude of people 

who are the ownership/ executive in goods and 

services industry. 

 In this framework, identification 

includes not only the understanding of 

environmental factor but also entrepreneur’s 

attitude with fluctuation and unpredictable in 

business world.

 

Research Methodology

 1.  Qualitative method is the way that 

researchers, 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.  Connection by way of face-interview. 

 4. Close end question in theory part 

and open end question for personal attitude.

 5. Population size is 30 samples and 

they are the ownership and executive in SMEs 

both of 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 who are SMEs and registered (both 

local and international business). 

 2. Study group is ownership and 

executive in SMEs both of goods and services 

industry.

 3. Appointment to interview; to meet a 

person at his /her workplace by date and time 

(Thais).

 4. Population size is 30 interviewees 

from both in goods and services industry.

 5. Collects all data at the same time by 

lead time being within one week.

 6. Analysis of 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.  The depth interview questionnaires 

with 5 close ended questions and 2 open 

ended questions.
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 2.  Scope of questionnaire, there are 

close ended 5 questions open ended that 

involve business world; political changed, 

economic crisis, fiscal and monetary policy, 

market forecasting, trade mechanism, and 2 

open ended questions that interviewees can 

express their ideas. 

Research Procedures

 1. Prepare questionnaire. There are 

close ended 5 questions that involve business 

world; political changed, economic crisis, fiscal 

and monetary policy, market forecasting, trade 

mechanism, and 2 open ended questions that 

interviewees can express their ideas. 

 2. Make an appointment with the group 

for interview that they are in goods and 

services industry in Thailand. Meet a person 

at his /her workplace by date and time.

 3. Collect all data for analysis; 

implementation of the idea that how will Thai’s 

business survival in the ‘Magic World’?; 

fluctuation of environmental factors both 

political change and economic crises that 

unpredictable. 

 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 is cause of the problem? On the other 

hand, if the result is show in the same way it is 

assumed 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 how will Thai’s business survival 

in the ‘Magic World’?; fluctuation of environment 

factors both political change and economic 

crises that unpredictable 

 From Principle of Economics Taylor, in 

topic The Nature and Causes of Economic 

Fluctuation is the key element for enterprise to 

follow and guideline. It is not only economics 

fluctuation but also political change that has 

impact to business. In this research, both of 

political and economic factor are data 

resources and analysis to reach the research 

objective.

 Economic fluctuations are temporary 

departures of real GDP from its long-run growth 

trend. These departures include recessions, 

periods when real GDP falls below potential 

GDP, and booms, times when real GDP rises 

above potential GDP. Economic fluctuations 

are also called business cycles. Economic 

fluctuations have diminished in frequency and 

severity in the United States and many other 
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countries over the past 25 years, a phenomenon 

called the “Great Moderation”.

 Political change is a normal function of 

internal and external politic. Rulers will be 

voted out, retire, or die while in power, and the 

new leader will make changes. The more 

powerful countries will anticipate political 

change and make the process clear and 

smooth. 

 Political business cycle. A business 

cycle that results primarily from the manipulation 

of policy tools (fiscal policy, monetary policy) 

by incumbent politicians hoping to stimulate 

the economy just prior to an election and 

thereby greatly improve their own and their 

party’s reelection chances.  

 1. Environment Analysis-Political 

environment

  The political environment of any 

country influences the business to a larger 

extent. This political environment is influenced 

by the political organization, philosophy, 

government ideology, nature and extent of 

bureaucracy, the country’s political stability, 

its foreign policy, defense and military policy, 

the country’s image and that of its leaders both 

locally and internationally (Shaikh 2010). 

 2. Economic environment

  Economic factors that influence the 

business are the collective of the nature of the 

country’s economic system, its structures, and 

economic policies, how the capital market is 

organized, and nature of factors of production, 

business cycles, and socio-economic 

infrastructure. Any successful organization 

pictures out the external factors that affect the 

business, anticipates the prospective market 

situations and work to minimize the costs while 

maximizing the profits.

 3. Social environment

  The country’s social environment 

affects the functioning of the business since it 

determines the value system of the society. 

Sociological factors establish the culture of 

work, labor mobility, work groups etc, hence, 

business operation of an enterprise. These 

factors include cost structure, customs and 

conventions, cultural heritage, peoples’ view 

towards wealth and income and scientific 

methods, seniority respect, mobility of labor 

(Shaikh 2010). All these factors have big 

impact on the business.

 4. Technological environment

  Technological factors affects business 

concerning technological investment, 

technological application and the effect of 

technology on markets. Therefore, any 

technological advancement affects highly the 

business in a country. The type and quality of 

goods and services to be produced and the 

type and quality of plant and equipment to be 

used in a company, is determined by the kind 

of technology employed by that company 

(Mühlbacher, Dahringer & Leihs 2006).
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 5. Legal environment

  The legal environment affects the 

business and its managers greatly. Legal 

factors involve how flexible and adaptable the 

law and legal rules that govern the business 

are. It also includes the exact rulings and 

courts decision. Legal provisions may also 

contribute to more or less income depending 

on the environment of operation.

Research Results 

 -Percentage of population have 

knowledge about what is/are factor(s) to make 

business sector survive is 100% (30 of 30); 

they know what fluctuation of environment 

factors, both political changed and economics 

crisis, that are unpredictable 

 -Percentage of population attitude with 

environment factor that fluctuate and 

unpredictable in business world.

 1.  First group is 83.33% (25 of 30); 

they think that fluctuation has influence with 

enterprise. They believe that fluctuation is 

cause of problem, so their enterprise cannot 

control the costs and less in profit by identifying 

economic factor is the most effect to their 

operation and depreciation make them lose.

 2.  Second group is 76.66% (23 of 30); 

they think that unpredictable market has 

influence with enterprise. They believe that 

unpredictable market is cause of problem, so 

their enterprise cannot control the costs and 

less in profit by identifying political factor make 

them lose. In case of stable for government 

but unstable for their policy so this point make 

entrepreneur worry about economic because 

trade policy and other regulation are determined 

by government.

 3. Third group is 93.33 % (28 of 30); 

they think that fluctuation has influence  

with enterprise. They believe that fluctuation is 

cause of problem, so their enterprise cannot 

control the costs and less in profit by identifying 

political factor is the most effect to their 

operation and depreciation make them lose. 

In case of unstable for government because 

there is often to change leader or election in 

that country. Thus, this point make entrepreneur 

worry about economic because trade policy 

and other regulation are determine by 

government. That means when have the new 

leader then the new policy will be lunched, too.

 4.  Fourth group is 66.66 % (20 of 30); 

they think that unpredictable market has 

influence with enterprise. They believe that 

unpredictable market is cause of problem, so 

their enterprise cannot control the costs and 

less in profit by identifying economic factor 

make them lose. They believe that it is effect 

from stable government but unstable for policy 

or unstable government so this point makes 

entrepreneurs worry about economic because 
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trade policy and other regulation are determine 

by government. Including some government 

use, subsidy policy and intervene economic 

then make business sector difficult for planning 

and unpredictable.

Discussion 

 Although the economic and political 

factors are impact on the goods and services 

industry are spread throughout the whole life 

business world, the consumption of goods and 

services is still growth in the magic world. 

Although there is fluctuation of political and 

economic but under the wing is still be growth. 

Moreover, environmental factor, especially 

political factors, is more influence on business 

than economic factor cause politician is 

controller like a magician. On the other hand, 

political business and economics cycle bring 

business world into magic world because 

everything can be like a magic that make them 

alive even almost fallen down but there is some 

magic to rescue them.

 Almost all populations have agreed 

that fluctuation of environment factors both 

political changes and economics crisis that 

are unpredictable”. Depending on each 

company has policy or strategy to support 

these fluctuations and try to survive in business 

world … not a magic world, also which one 

can make their organizations can reach the 

goal and sustainable, should be make it real 

not just a dream. 

 However, fluctuation of environment 

factors both, political changes and economics 

crisis, still have effect to business sector more 

sustainable, as evidence of these foods and 

services industries are still struggling against 

economic,  environmental  and socia l 

challenges. Almost all 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 the magic 

world because they are believe that this 

strategy can increase their value and keep it 

at the Growth positioning, especially a huge 

profit. 

 

Recommendation

 According to research results, Almost 

all populations have agreed that fluctuation of 

environment factors, both political changes 

and economics crisis, are unpredictable”. 

Depend on each company has policy or 

strategy to support these fluctuation and try to 

survive in business world … not a magic world, 

also which one can make their organizations 

can reach the goal and sustainable, should be 

make it real not just a dream.

 Researcher has agreed that fluctuation 

of environment factors, both political change 

and economics crisis, that are unpredictable 
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is efficient to every organization and they can 

survive by taking advantage from each 

strategy and put the right to your firm. 

Nonetheless, almost enterprise need to still be 

alive or we called “Growth” … no one else 

wants to stay in mature stage, although it is 

easy to forecast what’s the next plan but that’s 

mean you are ready to countdown for the end. 

No matter what the situation or fluctuation is, 

almost all enterprises are pleased to stay like 

this even you less in information from 

government or blind in the future, but here is 

benefit for business to remind them that’s ‘the 

show must go on’… and the basic of business 

is never stop to developing yourself or it means 

the winner is always arrived first. 

 Furthermore, if any industry will engage 

Political business and economics cycle for 

their operation, please realize and compare, 

between the advantages and disadvantages 

after addressed, both in terms, of entrepreneur 

and consumer, government and private sector. 

Commitment and compromise are necessary 

to solution, and environment factor can make 

you more in quality, they should develop their 

environmental strategy where meet the goal of 

both corporate profits and public benefits. 

 However, no one else denies that 

humans live on Earth, everyone tries to survive, 

people want to make a dream come true, profit 

can keep business alive. Thus, no matter what 

obstacle is political or economic… if you are 

entrepreneur and want to make a dream come 

true, then reach your goal with inspiration by 

combination of ‘Magic world’ and ‘Real World’ 

into your business mind. Critical thinking and 

emotion become one and try to arrive 

destination first… Survival!
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ABSTRACT

 There were numbers of research on business communication topic. Many researches 

concluded that successful businesses relied so much on effective communication. One of the 

most concerned factors was on nonverbal communication, which considered as the most important 

form of the communication and accounted for more than 90% in overall communication process. This 

research then focused on the significance of nonverbal communication when utilizing in Thai 

business circumstances.

 The researcher implemented qualitative research approach using interview techniques 

to verify the significance of nonverbal communication in business. The sample included twenty 

(20) respondents from business executives, leaders, managers, and salespeople in Thailand. 

The interview guideline comprised of five (5) questions regarding nonverbal communication. 

 The result found that nonverbal communication was significant for the business. In order 

for the business to grow positively, effective communication must be concerned. Fortunately, 

nonverbal communication would help increase the efficiency of communication in the business 

world.

Keywords: Nonverbal Communication, Body Language, Micro Expression, Business Communication

บทคัดย่อ

 ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวข้อการสื่อสารทางธุรกิจ นักวิจัยหลายๆ ท่านได้สรุป

ไว้ว่าความส�าเรจ็ของธุรกจิน้ันส่วนหนึง่มาจากการสือ่สารทีม่ปีระสทิธิภาพทัง้ภายในและจากภายนอกองค์กร 

ประเดน็ทีไ่ด้รบัความสนใจเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเนือ่งคอืการสือ่สารด้วยอวัจนภาษา เน่ืองจากการสือ่สารด้ว

ยอวัจนภาษามีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสารมากถึง 90% การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พิสูจน์

ความส�าคญัและประโยชน์ของการสือ่สารด้วยอวัจนภาษาในทางธุรกิจ (2) อธิบายและวเิคราะห์สถานการณ์

ท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสารด้วยการใช้อวัจนภาษาในทางธุรกิจ (3) ศึกษาการใช้อวัจนภาษาในบริบทของ 
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นักธุรกิจในประเทศไทย กลุ ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดับผู ้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานขาย  

จากบรรษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มาโดยการสุ่มตามระดับชั้นต่างไม่เป็นสัดส่วน  

รวมท้ังสิ้น จ�านวน ๒๐ คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสังเกตและการสัมภาษณ์ด้วยค�าถาม  

จ�านวน 5 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพค�าถามโดยการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอวัจนภาษา และตรวจสอบ 

ความยากของเน้ือหาก่อนท�าการสมัภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่า อวัจภาษามคีวามส�าคญัต่อการสือ่สารไม่เพยีง

แต่การสื่อสารในระดับทั่วไป แต่ยังมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการส่ือสารทางด้านธุรกิจในบริบทของคนไทย

ด้วยเช่นกัน แม้ว่าคนไทยจะไม่ได้สื่อสารด้วยอวัจภาษามากเท่ากับชาวต่างชาติในบางภูมิภาคของโลก  

แต่การใช้อวัจภาษาในการสื่อสารจะสามารถช่วยให้การสื่อสารนั้นๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็น

หนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้ด้วยเช่นกัน

ค�าส�าคัญ: การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา, ภาษากาย, การแสดงความรู้สึกฉับพลัน, การสื่อสารทางธุรกิจ

INTRODUCTION

 Whether personal or professional,  

good communication is important for  

making relationships in daily life. It can affect  

business’s interactions, connections, sales and 

profitability. Without good communication in an 

organization, there may be misunderstandings 

b e t w e e n  l e a d e r s  a n d  e m p l o y e e s , 

mispercept ions between col leagues, 

misconstructions between salespeople and 

clients, and finally it can lead to the termination 

of the business as both internal and external 

structures could be damaged by its various 

challenges in communication.

 There are two major  forms of 

communication; one-way communication  

and two-way communication. The two-way 

communication method helps make good 

relations more than the one-way method.  

On the other side of the same coin, it can  

ruin the relationship easier than the one-way 

method. According to numerous experts in 

communication, nonverbal communication  

skill is one of the techniques that help  

make communication more effective. To 

become a successful businessman, verbal 

communication is important as speech and 

content can help winning the sales and dealing 

with customers; but comparing to nonverbal 

communication, its percentage is very little. 

Nonverbal communication brings people into 

others’ minds. Having adequate nonverbal 

communication skills helps people to observe 

the parts that could barely be controlled such 

as gestures,  movements,  and facia l 

expressions. They will show true feelings  

and thoughts of someone; consequently, it is 

critical to control our nonverbal signals and 

lead them to the good meanings in order to 

represent the best image of the business. 
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Understanding and practicing nonverbal 

communication skills would help leaders to 

communicate with team more effectively, 

salespeople to communicate with prospects 

more accurately, and team members to 

communicate with colleagues more truthfully 

(Ekman, 2003).

LITERATURE REVIEW

 NONVERBAL COMMUNICATION

 Nonverbal communication is on the 

contrary of spoken communication. It is a 

communication without the utilization of  

verbal language. It includes gestures,  

facial expressions, body languages, micro 

expressions, unspoken understandings, 

environmental conditions, or through matters 

like hairstyles, dress code, and smells  

which may have a major influence on human 

interaction. Most of studies on communication 

concluded that nonverbal communication 

accounted for ninety percent of communication 

(Goman, 2008). If someone wants to mask own 

feelings, nonverbal signs are the ones that 

frankly reveal the truth inside. Ones are allowed 

to go into other persons’ mind by reading  

their nonverbal signs. Researchers on 

communication suggested observing the 

conflict between verbal and nonverbal 

messages since nonverbal signs might tell 

something different and more correctly from 

the voice or words which can be controlled, 

as Mark Twain once said, “Actions speak 

louder than words!”

 According to Owen Hargie (2006)  

in his book “The Handbook of Communication 

Skills”, nonverbal behavior research was 

categorized into six categories: body language, 

paralanguage, physical contact, proxemics, 

physical characteristics, and environmental 

factors.

 BODY LANGUAGE

 Body language (referred as Kinesics) 

includes movements of head to toes (Pease  

& Pease, 2006). It involves eye contact,  

eye movements, smile, facial expressions, 

head, shoulders, arms, hands, legs, feet, and 

all of the gestures. In business, body language 

plays two major functions; one for managers 

to use body language to lead the team 

members more effectively and two, the 

knowledge of body language will let team 

members communicate more efficiently with 

colleagues or individuals outside the 

organization whether they are clients or 

partners or even competitors (Reiman, 2007).

 PARALANGUAGE

 Paralanguage (referred as Vocalics)  

is defined as a component of communication, 

which consciously and unconsciously 

expressed when communicating. It is 

associated with speech such as prosody, voice 

pitch, volume, intonation, filled pauses, silent 

pauses, etc. Paralinguistic properties play an 
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important role in business communication. It 

helps influencing speech or linguistic matter 

more effective. Paralanguage is one among 

several subdivisions in the study of nonverbal 

communication.

 PHYSICAL CONTACT

 Physical contact is the touching in 

practice. In business, ones need to be really 

careful about it since touch means different 

things to different people. Touch is one of the 

communication methods but unlike others, it 

is based on context (Hogan, 2008). Touching 

in one situation may have different meaning in 

another situation. Gender, culture, status and 

authority are also needed to be concerned. 

Touching wrong person and wrong part of the 

body may send different signals to the 

receivers. It can be used to comfort others, 

create a bond, give a guide, get attention, or 

can be interpreted in many senses. Thus, 

context is the most important factor in using 

this. In business, physical contact as a form of 

touching may be avoided unless the same 

understandings are established.

 Additionally, if ones are involving  

with the international business, cultural  

aspects strongly need to be focused when  

it comes to touching. Some people from some 

countries may feel offended by one’s friendly 

touch. Head is also the most avoiding  

part  to touch since many of Asians (and some  

parts of the world) consider this part as 

personal and inappropriate part to touch as a 

sacred spirit is residing in there.

 PROXEMICS

 Proxemics involves interpersonal 

spacing, population density, and norms of 

territoriality. It was defined as “the interrelated 

observations and theories of humans use of 

space as a specialized elaboration of culture 

(Hall, 1963).” According to Hall’s study, 

proxemics was emphasized on interpersonal 

communication. His study of proxemics 

revealed that personal space was important 

not only in personal life but also professional life. 

A space in the organization or during the 

meeting evaluates hidden relationship between 

people. As well as physical contact, space and 

distance between individuals should be 

concerned according to gender, culture, status 

and authority.

 PHYSICAL CHARACTERISTICS

 Physical characteristics such as dress 

code, perfume, jewelry, or watch may not 

determine the effectiveness of individuals but 

it does lead the way of how you want others to 

perceive about you. Basically, individuals are 

judged by their appearance. Image is the big 

deal for any managers, leaders, salespeople, 

and all positions in the business field. Image 

of individuals may affect the organizational 

image. This means taking into account of the 

audiences, partners, clients, and so on; and 

prepare for the appropriate codes. Many 
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businesses realize about it and that is why 

there are so many training centers coaching 

for the professional look and corporate image.

 ENVIRONMENTAL FACTORS

 Environmental factors deals with the 

physical setting in which communication takes 

place such as an office, meeting room, 

restaurant, or co-working space as well  

as surrounding artifacts. Related factors to 

environment and artifacts are appropriateness, 

climate, microenvironments, scent, temperature, 

lighting, color, and sound. These are able to 

influence nonverbal behavior of individuals.

 MICRO EXPRESSION

 Micro expression is a facial expression 

which shown instinctively on the face for  

a really short moment according to the 

experiencing emotion of the person. Micro 

express ions appear  when a person 

unconsciously shows how they are feeling  

or when they are consciously trying to hide  

all signs that show how they are feeling 

(Wisankosol, 2015). Unlike other expressions, 

micro expressions are difficult to conceal and 

control as they happen in a fraction of a second 

and last very brief in duration, only about 1/25 

to 1/15 of a second (Wisankosol, 2015). It can 

express seven universal emotions, which are 

happiness, sadness, anger, fear, surprise, 

disgust, and surprise. However, it was later 

expanded in the 1990s by Paul Ekman into 

pleasure, amusement, embarrassment, relief, 

guilt, pride, anxiety, shame, and contentment 

(Ekman, 1999). 

THEORETICAL FRAMEWORK

 According to the communication 

model by Albert Mehrabian (1981), the total 

significance of a message are 55% from body 

language and facial expressions, 38% from 

tone of voice, and only 7% from words or verbal 

cues. In communications, when someone says 

something, these three elements will be 

congruent. For those who have knowledge of 

body language or nonverbal communication, 

they can catch incongruence in the message 

that means there may be a hidden agenda in 

that communication. Nonverbal elements are 

dominant; as a result, people can understand 

others with a different language background 

just by observing their nonverbal language 

(Mulder, 2012).

262 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 

Vol.7  No.2  July - December  2018 

 
scent, temperature, lighting, color, and 

sound. These are able to influence 

nonverbal behavior of individuals. 

MICRO EXPRESSION 

Micro expression is a facial 

expression which shown instinctively on the 

face for a really short moment according to 

the experiencing emotion of the person. 

Micro expressions appear when a person 

unconsciously shows how they are feeling 

or when they are consciously trying to hide 

all signs that show how they are feeling 

(Wisankosol, 2015). Unlike other 

expressions, micro expressions are difficult 

to conceal and control as they happen in a 

fraction of a second and last very brief in 

duration, only about 1/25 to 1/15 of a 

second (Wisankosol, 2015). It can express 

seven universal emotions, which are 

happiness, sadness, anger, fear, surprise, 

disgust, and surprise. However, it was later 

expanded in the 1990s by Paul Ekman into 

pleasure, amusement, embarrassment, 

relief, guilt, pride, anxiety, shame, and 

contentment (Ekman, 1999).  

 

THEORETICAL FRAMEWORK 

 According to the communication 

model by Albert Mehrabian (1981), the total 

significance of a message are 55% from 

body language and facial expressions, 38% 

from tone of voice, and only 7% from words 

or verbal cues. In communications, when 

someone says something, these three 

elements will be congruent. For those who 

have knowledge of body language or 

nonverbal communication, they can catch 

incongruence in the message that means 

there may be a hidden agenda in that 

communication. Nonverbal elements are 

dominant; as a result, people can 

understand others with a different language 

background just by observing their 

nonverbal language (Mulder, 2012). 
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Communication Model (1972)
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RESEARCH METHODOLOGY

 T he  r esea rche r  imp lemen ted 

qualitative research approach using interview 

techniques to ver i fy the significance  

of nonverbal communication in business.  

The sample in this research included twenty 

(20) respondents from business executives, 

leaders, managers, and salespeople in 

Thailand. The interview guideline comprised 

of five (5) questions regarding nonverbal 

communication. 

QUALITATIVE ANALYSIS

 Instrument 1: Interview Guideline

 The researcher designed an interview 

guideline for all participants to investigate  

their awareness and appreciation on nonverbal 

communication aspect. All five questions  

were open-ended questions in order to 

discover further opinions and views.

 Instrument 2: Observation Guideline

 The  researcher  des igned  an 

observation guideline to notice samples’ 

responses. The checklists regard to interest 

and awareness in nonverbal communication 

of the respondents. At the end, this was 

interpreted with the results from an interview 

process.

THE FINDINGS AND EVALUATION

 Question 1: Is nonverbal communication 

the most significant form of communication?

 95% of the respondents agreed with 

the question and verified that nonverbal 

communication was the most significant form 

of communication since they always observe 

body language of others and somehow 

became sensitive with the nice tone of voice. 

Only 5% said that nonverbal communication 

was significant but not the most significant in 

business communication. Here are some 

excerpts from the respondents:

	 “I	tried	to	act	confidently	when	meeting	

with	customers.”

	 “I	always	look	into	other	people’s	eyes	

as	somebody	said	eyes	are	the	window	of	all	

truth.”

	 “After	 the	 nonverbal	 communication	

class	 has	 done,	 I	 got	 more	 sales	 and	

customers.”

 According to the result from this 

question, the researcher concluded that 

nonverbal communication represented the 

most significant form of communication for 

business people and it is important for the 

business communication.

 Question 2: In a business meeting with 

clients or partners, do you concern about the 

differences such as cultural differences and 

react accordingly?

 All of the respondents concerned 

about all differences with their clients or 

partners such as gender, authority, religion, 

and most importantly culture. Today businesses 
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were more internationally, some respondents 

deal regularly with foreigners and they could 

react in a proper way. Here are some excerpts 

from the respondents:

	 “I	did	practice	for	a	firm	handshake	for	

more	than	300	times.”

	 “Our	leader	has	lots	of	foreign	guests.”

	 “I’m	 sometimes	 not	 sure	 whether	 

I	 should	 shake	 hands	with	my	 lady	 clients	 

or	not.”

 According to the result from this 

question, the respondents concerned and 

learned about the differences among 

individuals especially on cultural difference 

and react properly according to the situation. 

Even though some of them agreed that it was 

not easy to understand all the differences but 

they were willing to learn when the situation 

comes.

 Question 3: Do you think having 

knowledge on nonverbal communication and 

body language will benefit your career?

 All of the respondents agreed with  

this question. Since they had more knowledge 

about body language and nonverbal 

communication, they realized that it is  

important for everyone to learn. When it  

comes to emotional situation or nervousness 

during the meeting, they could handle and 

remove all the negative feelings away from 

their mind by moving the body to positive 

postures. Leaders used it with their staffs. 

Salespeople used it with their clients. Members 

used it with their team. Here are some excerpts 

from the respondents:

	 “It’s	our	first	language	(body	language).	

But	we	left	it	behind	since	we’ve	learnt	the	new	

language	(verbal	language).”

	 “Body	language	knowledge	made	me	

a	charming	person.	Better	than	that,	I	got	more	

customers.”

	 “I’m	 sometimes	 not	 sure	 whether	 

I	 should	 shake	 hands	with	my	 lady	 clients	 

or	not.”

 According to the responses from 

respondents, nonverbal communication  

and body language would benefit them in not 

only career but also in their personal lives.  

They got better relationship among the team, 

better relationship at home, better relationship 

with customers, and greater sales as well.

 Question 4: What is the first thing  

you observe on the first time meeting with your 

guests (clients, interviewees, or partners)?

 There were three noticeable things: 

facial expression, dress code, and body 

posture. The respondents agreed with all of 

them. To list, body posture was number one, 

followed by dress code, and facial expression 

respectively. The reason was that body posture 

was the biggest picture that one could see and 

judge at first sight. Looking a bit deeper, dress 

code would be concerned and people in those 

codes were decoded and interpreted by their 
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clothes. Here are some excerpts from the 

respondents:

	 “The	way	he	walked	was	so	smart.”

	 “Coming	into	the	room	with	a	smile	on	

her	face,	that’s	the	friendly	look.”

 Accord ing to  the  resu l t  f rom 

respondents, 90% of respondents said that 

they looked from the biggest view to the 

smallest one and interpreted them step-by-

step.

 Question 5: In your opinion, what are 

the most powerful nonverbal signals to build 

a rapport (with your clients, leaders, colleagues, 

or partners)?

 Several of them were listed as smile, 

dress code, eye contact, active-listening 

sounds, and mirroring. Here are some excerpts 

from the respondents:

	 “First	impression	is	the	most	important	

topic	for	all	candidates.”

	 “You	will	 never	 have	 a	 second	 first	

impression.”

	 “Eye	contact	is	important	for	me.”

 Building a rapport is one of the most 

important activities for all salespeople and 

body language will help them to be loved.

SUMMARY OF THE FINDINGS AND 

CONCLUSIONS

 Nonverbal communication is the most 

significant form of communication especially 

in business communication. Numbers of 

researches and theories all around the world 

have proved for years for that. This research 

was then operated to verify the significance of 

nonverbal communication in Thai business 

circumstances and suggested how to be 

successful in leadership, sales activities, 

business negotiations, and business meetings. 

Nonverbal signs are much more powerful than 

people realize; employers are sensitive and 

aware of nonverbal signals more than 

employees realize it. All actions and behaviors 

were translated into perceptions since one 

walked into the room and started the 

conversation until they finished their last 

speech and walked out of the room. In the 

business world, nonverbal communication is 

a secret weapon to help closing the deal with 

customers, achieving best results in a meeting, 

gaining more sales, or winning the heart of 

colleagues and teams.

 According to the findings from this 

research, the significance of nonverbal 

communication in Thai business circumstances 

was proved as shown by the evaluations from 

questionnaire and interview. All of the 

respondents agreed that body languages and 

other nonverbal signals were important in both 

of their professional lives and personal lives, 

some even learned to practice it as they 

concerned that nonverbal communication 

would construct successful businesses.
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 I would suggest the further researches 

to study about the differences between ones 

who use proper nonverbal and body language 

signs and other individuals that do not concern 

about it as well as study about effective 

activities and trainings to increase nonverbal 

communication skills of a person.
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ABSTRACT

 The origin of trading is come from community, no matter where you from, you are familiar 

with selling and buying. Although global trade has influence with human life but community is still 

alive because it is our original. When capitalism is try to collapse those weaken economy, and to 

combine with strength community. Why those investors want to be ownership in Richmond land? 

Because there a lot of natural resource and necessary for production, especially, save cost in 

both of production and operation. 

 The significant of this research is to study how does it work for community start up; will 

follow business world or innovation by sufficiency economy. In depth, what is/are factor (s) can 

make community is alive and creates community start up. Also, will they follow business world 

like a trend or innovation by sufficiency like a pioneer. 

 Almost of existing business and new comer is mean to Start up business are use strategies 

to compete with other and survival in business world. They are still need to continuously and 

sustainability because they are believe that strategy can increase their value and keep it at the 

Growth positioning. Innovation can make them valuable and good in brand image. Economic 

sufficiency philosophy can reduce in production cost and reached the objective of sustainable 

strategies. 

Keywords: Sufficiency Economy, Innovation, Community Start Up, Business World, Business Survival
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 There is the same concept of both 

theory that need to survive with their “Keys”, 

but quite different in “Type of profit”. One is 

“Tangible profit” and one is “Intangible profit”. 

Describe of tangible is touchable, so 

conceptual of trading is make a profit in term 

of money. Intangible has meaning to 

untouchable then concept of Sufficiency 

Economy Philosophy (SEP) is to make a profit 

with sustainable. By the way, they have many 

questions to think of: How to survive? How to 

develop their business/product? How to 

compete with their competitors? How to create 

their values on product? How to make a profit? 

… these are involve with every enterprises. It 

does not matter what size of your business is 

but the important is how to survive in business. 

( Art Budros 2000, Organizational types and 

organizational innovation : Downsizing among 

industrial, financial, and utility firms. Sociological 

Forum 15(2), 273-306) 

 Recently decade, there are a lot of 

small and medium enterprises entry into 

business world with the conceptual framework; 

“Startup”. Some of huge amount is still survived 

in business world and also big volume was 

failed. Although those entrepreneurs are follow 

trade theory and have a good financial plan, 

including of great coach or advisor be part of 

them… Why failure of them? Unfortunately, 

what is/are cause(s) of problem or what can 

be stimulate and support business to reach at 

destination that’s mean goal. The question is 

“What is business goal?”, some organization 

need a maximum profit, some need to harvest 

in long-run, some need to be growth and larger 

than starting. On the other hand, every 

enterprises have the same objective when start 

their business; “Survival”. So, it is not difficult 

to do but it is not easy to complete the job. 

 In this research need to study: How 

does it work for community start up; will follow 

business world or innovation by sufficiency 

economy?. The significant of community start 

up is the powerful of generation to generation 

that show how strong of their intelligence. 

Researcher has aim to study what is/are 

factor(s) can make community is alive and 

creates community start up. Furthermore, the 

way to make community alive that should be 

follow business world or innovation by 

sufficiency economy. It does not matter the 

business is base on trade theory, profitability, 

efficiency, simply, quality or quantity, but 

everything need back to the nature with the 

concept “Sustainable”.

Objectives

	 •	 To study how does it work for 

community start up. 

	 •	 To study what is/are factor (s) can 

make community is alive and creates 

community start up.
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	 •	 To study will they follow business 

world like a trend or innovation by sufficiency 

like a pioneer.

Review of Related Literature

 Art Budros 2000, Organizational types 

and organizational innovation : Downsizing 

among industrial, financial, and utility firms. 

Sociological Forum 15(2), 273-306

 Why do organizations innovate? 

Institutionalists argue that the causes  

of innovation vary by organizational type. While 

technicoeconomic forces should trigger 

innovation among “efficiency-minded” 

organizations, social and cultural forces should 

spur innovation among “Institutionali zed” 

organizations.

Sufficiency economy

From Wikipedia, the free encyclopedia

 Sufficiency economy is the name of a 

Thai development approach attributed to the 

late King Bhumibol Adulyadej’s “Sufficiency 

Economy Philosophy” (SEP). It has been 

elaborated upon by Thai academics and 

agencies, promoted by the Government of 

Thailand, and applied by over 23,000 villages 

in Thailand that have SEP-based projects in 

operation.

 The Sufficiency Economy Philosophy 

was elaborated upon in the king’s speeches 

to students at Kasetsart University in 1974 and 

Khon Kaen University. To the latter he said, 

“Development of the country must proceed in 

stages. First of all, there must be a foundation 

with the majority of the people having enough 

to live on by using methods and equipment 

which are economical but technically correct 

as well. When such a secure foundation is 

adequately ready and operational, then it can 

be gradually expanded and developed to raise 

prosperity and the economic standard to a 

higher level by stages.”

 Sufficiency economy is not a theory 

about how the economy of a country works, 

but rather a guide for making decisions that 

will produce outcomes that are beneficial to 

development. According to Thailand’s National 

Economic and Social Development Board:

 “Sufficiency Economy is a philosophy 

that stresses the middle path as an overriding 

principle for appropriate conduct by the 

populace at all levels. This applies to conduct 

starting from the level of families to communities 

and to the nation in terms of development and 

administration, so as to modernize in line with 

the forces of globalization. ‘Sufficiency’ means 

moderation, reasonableness, and the need for 

self-immunity to protect from impacts arising 

from internal and external change. To achieve 

sufficiency, an application of knowledge with 

due consideration and prudence is essential. 

In particular, great care is needed in the 

utilization of theories and methodologies for 
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planning and implementation in every step. At 

the same time, it is essential to strengthen the 

moral fiber of the nation, so that everyone, 

particularly public officials, academics, and 

business people at all levels, adhere first and 

foremost to the principles of honesty and 

integrity. In addition, a way of life based on 

patience, perseverance, diligence, wisdom 

and prudence is indispensable in creating 

balance and in coping appropriately with 

critical challenges arising from extensive and 

rapid socioeconomic, environmental, and 

cultural changes in the world.”

Erik Mitisek

GUEST WRITER

Executive Director of Project X-IT

October 5, 2016 4 min read

Opinions expressed by Entrepreneur 

contributors are their own.

 You may have startup activities in your 

city, but building a startup community is hard, 

intentional work. Once created, startup 

communities help spur entrepreneurs to build 

new businesses, connect investors to new 

opportunities, bring members into the 

community to support startups and celebrate 

the success as entrepreneurs excel. 

 Entrepreneurship is a special kind of 

sport and startup communities provide the 

network to make your city innovative, vibrant, 

and a hot bed for employment. Startup 

activities are a great start, but a real community 

will define your long-term prosperity.

 The first rule, without question: The 

community must be entrepreneur led. As a 

long-time business builder and startup leader, 

I became interested in building our Denver 

startup community. I had been in the trenches, 

and I wanted to help other entrepreneurs 

succeed. The throes of startup life are best 

understood by those who live it. There is a 

natural sense of belonging between those who 

blaze the trail of creating something from 

nothing. This shared experience lays the 

groundwork for a community to come together 

when all programming, activities, and resources 

are built with the entrepreneur in mind.

Startup Communities-Building Regional Clusters

Posted on October 8, 2012 by steveblank

 How to build regional entrepreneurial 

communities has just gotten it’s first “here’s 

how to do it” book. Brad Feld’s new book 

Startup Communities joins the two other “must 

reads,” (Regional Advantage and Startup 

Nation) and one “must view” (The Secret 

History of Silicon Valley) for anyone trying to 

understand the components of a regional 

cluster.

 There’s probably no one more qualified 

to write this book then Brad Feld (startup 

founder, co founder of two VC firms – Mobius 

and Foundry, and founder of TechStars.)
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The Five Fundamentals of Business Survival 

By Doug Ducey PUBLISHED ON: OCT 1, 2006

 How can you make it through the rough 

patch that even the most successful companies 

eventually hit? Start preparing while the good 

times are still rolling.

 When I tell people that I’m in the ice 

cream business, here’s what happens: they 

usually get a big smile on their faces and they 

say something about how much they love Cold 

Stone Creamery, and how great it must be to 

work in such a fun business. And I always smile 

in return and say something like, “Yes, it is, and 

I’m glad you love Cold Stone.” 

 I mean every word of it. Working in the 

ice cream business is great. But make no 

mistake -- it is still a business and it is still work. 

The minute any of us, either at Creamery 

Headquarters or in our stores, forget that fact, 

it will be the instant we lose our perspective on 

the realities of what it takes to stay successful. 

And that goes for any franchising professional, 

whether he or she is in the pizza business or 

the dry-cleaning business. We are all in 

business, and with it come the good times and 

the challenging ones.

 The good times are easy, so I don’t 

have to say much about how to manage your 

business when everything is going your way. 

You already know that when you’re on a roll, 

you take a few jumpers from behind the three 

point line. But let me add one piece of advice: 

while you’re racking up that double-digit lead, 

just be sure you’re prepared for the cold streak 

that can hit in the third quarter. 

 I’ve watched and played enough 

basketball and have experienced enough in 

business since the beginning of Cold Stone to 

know the value of preparedness. But what 

exactly is preparedness? For me, it’s been a 

set of five fundamentals that make a good team 

great -- and can get you through anything. 

Here’s what I mean:

 Fundamental 1: Have a solid vision

 Take time, if you haven’t already, to lay 

out a solid vision for where you want to go and 

how you plan to get there. Do it while times are 

good, so that you’ll be prepared should times 

get tough. A purpose, a direction, and a path 

will keep you on course when you’ll be tempted 

to stray. And it’s easiest to stray when times 

are tough.

 Fundamental 2: Have people who 

“can”

 When you face tough times, having 

people who actually possess the capacity to 

turn things around is imperative. In fact, your 

best chance of renewed success comes from 

a great team that understands the challenge, 

has faced difficulties before, and has 

experience making the tough decisions.

 Fundamental 3: Know where you stand, 

really
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 If you know where you want to go and 

you have great people who are willing to put 

in the hard work of turning things around, then 

you need a realistic picture of where you’re 

starting from. I’m always amazed by business 

owners who say they don’t know if their 

companies are profitable or if they are selling 

more this year than last. When it comes to 

turnarounds, you have to establish a current 

benchmark, set your goal to rise above it, and 

act fast.

 Fundamental 4: Stick to your values

 They say everyone has high integrity 

when their integrity has yet to be tested. In 

tough times, you’ll discover your true character, 

and so will your team. Set a good example by 

sticking to your values. It may hurt in the short 

term, but your customers and employees will 

admire and support you when you lead by 

example. One of Cold Stone’s core values -- do 

the right thing -- is like a guiding light for us 

when it comes to tough decisions.

 Fundamental 5: Communicate with 

everyone

 Is there anything more crucial? That 

goes for the message as well as the 

communication systems you have in place. At 

Co ld  S tone ,  we  have  an  ex tens ive 

communication system that enables open and 

honest two-way communication. It includes 

things like monthly conference calls with our 

franchisee National Advisory Board, an 

intranet, and a direct line to anyone in the 

company. Our systems are tried and true and 

already in place for the good times and the 

bad.

 Tough times are challenging, but they 

can be impossible if you aren’t prepared for 

them. And let’s face it -- no one can really be 

entirely prepared. But everyone can own up 

to the fact that tough times can happen in any 

business. So right now, recognize that you 

won’t always be on a hot streak. And not every 

project is a slam dunk. Recognize that there 

will come a time when you’ll be glad you 

practiced the fundamentals.

Conceptual Framework

 According to the topic of this research: 

“How does it work for community start up; will 

follow business world or innovation by 

sufficiency economy?. 

 Research framework is designed to 

study; “How does it work for community start 

up; will follow business world or innovation by 

sufficiency economy?. We can adapt business 

theory and traditional experience sharing to 

local business or we called community start 

up. The combination between theory and 

experience that can increase valued on them. 

Researcher has designed framework with 

trade theory concept; Classical theories that 
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is basic of trading and it is a root of business 

world. From well-known person of economics 

“Adam Smith” and “David Ricardo” who gave 

Classical Theories to people. Those theories 

are manuscript or guideline for every 

entrepreneur to make a profit as much as they 

can… by taken idea, concept and process to 

their businesses. 

 1.  Classical Theory

  Classical trade theory contribute 

much to the understanding of how production 

and trade operate in the world economy. 

Although like all economic theories it I often 

criticized for unrealistic or out-of-date, the 

purpose of theory is clearly to simplify reality 

so that the basic elements of the logic can be 

seen. Several of these simplification have 

continued to provide insight in understanding 

global business.

	 	 •	 Division of labor – Adam Smith’s 

explanation of how industrial societies can 

increase output using the same labor-hours as 

in preindustrial society is fundamental to our 

thinking even today. Smith extended this 

specialization of the efforts of a worker to the 

specialization of a nation.

	 	 •	 Comparative advantage – David 

Ricardo’s extension of Smith’s work for the first 

time explained how countries that seemingly 

had no obvious reason for the trade could 

individually specialize in whichever production 

the “di best,” and trade for the product they 

did not produce.

 Gains from trade – The theory of 

comparative advantage argued that nations 

could improve the welfare of their populations 

through international trade. A nation could 

actually achieve consumption levels beyond 

what it could produce by itself. To this day, this 

is one of the fundamental principles underlying 

the arguments for all countries to strive to 

expand and “free” world trade ( Michael R 

Czinkota, Ilkka A. Ronkainen, Michael H. 

Moffett, Eugene O. Moynihan; Global Business: 

second edition : p.40 )
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1. Qualitative method is the way that 

researcher, carry out the results.  
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control quality. They are in goods and 

services Industry (Thais).  

3. Connection by way of face-interview.  
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5. Population size is 20 per each 

group (totally 40 samples) and they are the 

 2. Sufficiency Economy Theory

 The Philosophy of Sufficiency Economy; Kanidtha27878 WorldPress.com

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. Connection by way of face-interview. 

 4. Close end question in theory part 

and open end question for personal attitude.

 5. Population size is 20 per each group 

(totally 40 samples) and they are the ownership 

and executive in SMEs both of 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 who are local SMEs. 
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 2. Study group is manpower and 

working in goods industry and agriculture 

business.

 3. Appointment to interview; to meet a 

person at his /her workplace by date and time 

(Thais).

 4. Population size is 40 interviewees 

from both in goods and services industry.

 5. Collects all data at the same time by 

lead time being within two weeks.

 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. Scope of questionnaire, there are 

close end 5 questions that involve start up; 

Sufficiency economy philosophy, trade theory, 

market trend and open end 2 questions  

that interviewees can express their idea. 

Research Procedures

 1. Prepare questionnaire, there are 

close end 5 questions that involve start up; 

Sufficiency economy philosophy, trade theory, 

market trend and open end 2 questions that 

interviewees can express their idea. 

 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 community start 

up; will follow business world or innovation  

by sufficiency economy.

 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 is cause a problem? On the other hand, 

if the result is showed in the same way it is 

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 community start up; will follow 

business world or innovation by sufficiency 

economy.

Research Results 

 -Percentage of population have 

knowledge about Start up is 100% (40 0f 40); 
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they know what start up is?, and know-how to 

be start up. 

 -Percentage of population attitude 

about community start up; will follow business 

world or innovation by sufficiency economy. 

 1.  First group is 95.00% (38 of 40); 

they think that community start up; will follow 

business world. They believe that follow 

business world is qualified to work, so their 

organization will be able to transform costs into 

profits by identifying concealed opportunities 

and more efficient organizational systems from 

their industry. 

 2.  Second group is 85.00% (34 of 40); 

they agree that conduct by innovation. They 

believe that the innovation is qualified to work, 

make a profit by identifying concealed 

opportunities for innovation which news 

update. Additional to their attitudes, consumers 

must be willing; to pay for the costs of 

differentiation, satisfaction and information 

about product’s revolution. This group has the 

an idea to support new comer or start up 

should compete with other by create value on 

business.

  3. Third group is 82.50 % (33 of 40); 

they agree that should be mix between 

business world and economic sufficiency 

philosophy. They believe that both of business 

world and economic sufficiency philosophy are 

qualified to work. Entrepreneurs will be able to 

transform costs into profits by economic 

sufficiency philosophy. On the other hand, 

business world will help in term of competitive 

on price and environmental performance. 

Furthermore, these new comer can take benefit 

from both efficiency theory and learning from 

existing competitors. It is not easy to conduct 

by follow business world but it is not difficult to 

mix them all as your guideline. 

 4.  Fourth group is 75.00 % (30 of 40); 

they agree that depend on each situation and 

mix between trade theory and philosophy. 

They believe that situation has influence with 

work, so they need both trade theory and 

philosophy to be guideline at the beginning. 

This group has though that theory and 

philosophy is the best way and will take new 

comer to the right way.

Discussion 

 Although Percentage of population 

have knowledge about Start up is 100% (40 0f 

40); they know what start up is?, and know-how 

to be start up, and Percentage of population 

attitude about community start up; will follow 

business world or innovation by sufficiency 

economy is not quite different number. The 

result show that these populations are still 

believe in theory and focus on reality practical. 

Bus iness wor ld is  l ike a  journey of 

entrepreneurship. Innovation is the colorful of 

business and sometime it can make you like 

transformer or magician in business. Sometime, 
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there is some environmental pressures occur 

to industry that you are in and direct or indirect 

effect to each business, so it should be good 

if new comer or startup can operate in the right 

way.

 Almost of existing business and new 

comer is mean to Start up business are use 

strategies to compete with other and survival 

in business world. They are still need to 

continuously and sustainability because they 

are believe that strategy can increase their 

value and keep it at the Growth positioning. 

Innovation can make them valuable and good 

in brand image. Economic sufficiency 

philosophy can reduce in production cost and 

reached the objective of sustainable strategies. 

That’s mean Community Start up can growth 

with any way that suitable to each business 

and no longer for whom do not adapt yourself 

since the first coming. It does not matter what 

or how you follow up business world, it must 

be come from what your take action on your 

enterprise. If you not strength to compete with 

existing competitors, so you should make the 

different to create value on business. 

Furthermore, benefit on cost is the basic of 

entrepreneurship because margin is come 

from gap between cost and profit. Although 

Economic sufficiency philosophy is not pure 

theory but it can increase value on many 

industries because this sufficiency need to 

focus on cost reduction and natural resource 

beneficially usage. 

Recommendation

 According to research result, Almost 

of populations have agreed that community 

start up; will follow business world. They 

believe that follow business world is qualified 

to work, so their organization will be able to 

transform costs into profits by identifying 

concealed opportunities and more efficient 

organizational systems from their industry. 

Depend on each startup has policy or strategy 

to support these supposes. Also which one 

can make their organizations can reach the 

goal and sustainable. 

 Researcher has agreed that sufficiency 

has influence with every entrepreneurship no 

matter what you do, huge or small business 

volume, existing or new comer, what is/are 

strategy of yours, you are the same position 

that is stakeholder who need to take advantage 

from each strategy and put the right to  

your firm. 

 Furthermore, if any community startup 

will engage with any strategy or theory for their 

operation, please realize and compare, 

between the advantages and disadvantages 

after addressed, both in terms, of entrepreneur 

and market. 
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 Nowadays, sustainable 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 long-life production. Due to profitability 

and natural resource are much more and  

long profits generable than losses. Finally, 

innovation can make you extreme in every 

position of business cycle life but sustainably 

can make you still alive in the long time.

 In the next time, researcher will follow 

up the result of this research, especially in  

case of startup has agreed to follow business 

world. Will they survive or not?, because world 

business is always change and depend on 

world economic. The power countries are  

still control world economic and has influence 

with other countries. That’s very interesting  

to find out what should business do in the  

long run, between adaptation to follow other 

and adaptation to be unique. 
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ที'อยู่ในการจัดส่งวารสาร   เลขที= ............. หมู่ .............. ซอย ...................................... ถนน .......................................................... 
แขวง/ตําบล............................................... เขต/อําเภอ ................................................ จงัหวดั ....................................................... 
รหสัไปรษณีย์ ..................... โทรศพัท์ ............................. โทรสาร .................................. E-mail :  .................................................... 

การสมัครสมาชิก 
โปรดสง่ใบสมคัร พร้อมค่าสมาชิก 
□ สมาชิกทั=วไป   c  ฉบบั   c]�   บาท
□ สมาชิกรายปี   �  ฉบบั  \��   บาท

การชําระค่าสมัครสมาชิก 
ผู้สมคัรโอนเงินเข้าบญัชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ทา่พระ  ชื=อบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี เลขบญัชี cf�-c-�\f-f]� 

พร้อมทั Zงส่งใบสมัคร และสําเนาหลกัฐานการโอนเงินมาที= E-mail: Journal.btu@gmail.com สํานกัวิจัย โทร. (02) 800 6800-5 ต่อ 
cf�\ โทรสาร (02) 800 6806 เพื=อดําเนนิการต่อไป      

ลงชื=อ....................................................ผู้สมคัร 
 (....................................................) 
 .........../......................../............... 
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แบบฟอร์มเสนอบทความเพื'อพิจารณาตีพิมพ์ 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  วนัที=........เดือน..................พ.ศ. ........... 
ชื'อ-นามสกุล *ระบุคํานําหน้า ยศ และตําแหน่งทางวิชาการให้ครบถ้วน 

ผู้แตง่หลัก  ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................................................................  
ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Miss.) ....................................................................................................................................  

□ อาจารย์ ตําแหน่งทางวิชาการ ......................................................  □ นักศกึษา ระดบั .............................................  

□ อื=น ๆ ระบ.ุ...................................................................................  
สถาบัน/มหาวทิยาลัย/หน่วยงาน ..................................................................................................................................  
คณะ ............................................................................ สาขาวิชา ................................................................................  
ที=อยู ่เลขที= ........................ หมู ่.................... ซอย ..................................... ถนน ..............................................................  
แขวง/ตําบล ................................................................. เขต/อําเภอ .............................................................................. 
จังหวดั ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................................................................  
โทรศพัท์ ....................................................................... โทรสาร ...................................................................................  

□ ผู้แตง่ร่วม □ อาจารย์ที=ปรึกษา   ตําแหน่งทางวิชาการ .................................................................................. 
*ระบุคํานําหน้า ยศ และตําแหน่งทางวิชาการให้ครบถ้วน 
c. ชื=อภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................  

ชื=อภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Miss.) ...........................................................................................................................  
2. ชื=อภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................  

ชื=อภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Miss.) ...........................................................................................................................  

ที'อยู่ที'สามารถติดต่อได้ เลขที= ....................หมู.่................ ซอย ......................................... ถนน ..................................................................... 
แขวง/ตําบล ........................................ เขต/อําเภอ................................................. จังหวดั .................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... 
โทรศพัท์ ............................................. โทรสาร ...................................................... E-mail..................................................................................... 

ประเภทบทความ  □ บทความวจิัย □ บทความวชิาการ □ บทวิจารณ์หนังสือ □ บทความปริทัศน์

ชื'อเรื' อง ภาษาไทย  ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................ 

ภาษาองักฤษ  ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความนี fไม่เคยลงตีพิมพ์ ในวารสารใดมาก่อน และ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ ในวารสารอื=น หากตรวจสอบพบว่า
มีการตีพิมพ์ซํ Zาซ้อน ข้าพเจ้าขอเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว 

- ข้าพเจ้ายินยอมให้กองบรรณาธิการ จดัหาผู้กลั=นกรองโดยอิสระ เพื=อพิจารณาบทความนี Z และยอมรับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

ลงชื=อ ........................................................... ผู้ส่งบทความ 
( ............................................................ ) 
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