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วัตถุประสงค์
 เพ่ือเผยแพร่บทควำมวจิยัหรอืบทควำมวชิำกำรทีเ่ป็นองค์ควำมรูใ้หม่ ด้ำนมนษุยศำสตร์ สงัคมศำสตร์ และ
สำขำที่เกี่ยวข้องของคณำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำ ตลอดจนนักวิชำกำรอิสระ เพื่อน�ำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม 
และประเทศชำติ โดยครอบคลุมสำขำวิชำนิติศำสตร์ ดุริยำงคศำสตร์ ศิลปศำสตร์ ศิลปกรรมศำสตร์ รัฐศำสตร์  
ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ ด้ำนกำรตลำด กำรจัดกำร บัญชี กำรเงินกำรธนำคำร 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจต่ำงประเทศ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ ศึกษำศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ กำรบริหำร
กำรศกึษำ หลกัสตูรและกำรสอน กำรศกึษำปฐมวัย และนเิทศศำสตร์ ด้ำนโฆษณำประชำสมัพันธ์ วิทยุกระจำยเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์ ภำพยนตร์และศิลปะกำรแสดง เป็นต้น

นโยบายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
 ผู้นิพนธ์
 1. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทควำมวิชำกำร บทควำมวิจัย ให้ถูกต้องตำมรูปแบบที่ก�ำหนดไว้ใน “แนวทำงกำร 
เตรียมต้นฉบับ”
 2.  ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่ำบทควำมท่ีน�ำเสนอไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมำก่อน และไม่อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำ ของวำรสำรฉบับอื่น 
 3.  ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรำกฏในบทควำมทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในกำรด�ำเนินกำรวิจัยจริง
 4.  ผู้นิพนธ์ต้องอ้ำงอิงผลงำนของผู้อื่นหำกมีกำรน�ำผลงำนน้ันมำใช้ในผลงำนของตัวเอง รวมทั้งจัดท�ำ
รำยกำรอ้ำงอิง ท้ำยบทควำม

 ผู้ประเมิน
 1.  ผู้ประเมินบทควำม ไม่ใช้ควำมคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินบทควำม
 2.  หำกมีส่วนหน่ึงของบทควำมท่ีมีควำมเหมือน หรือซ�้ำซ้อนกับผลงำนอื่น ผู้ประเมินจะต้องแจ้งให ้
กองบรรณำธิกำรทรำบ
 3.  หำกผู้ประเมินบทควำมตระหนักว่ำ ตัวเองอำจมีผลประโยชน์กับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงกำร หรือ
เหตผุลอืน่ ทีท่�ำให้ไม่สำมำรถให้ข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะอย่ำงอสิระได้ ผูป้ระเมนิต้องปฏเิสธกำรประเมนิบทควำมนัน้ ๆ 

 บรรณาธิการ
 1.  บรรณำธิกำรต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทควำมแก่บุคคลอื่น ท่ีไม่เก่ียวข้อง 
ในช่วงระยะเวลำของกำรประเมินบทควำม
 2.  บรรณำธิกำรต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ และผู้ประเมิน 
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 Professor Emeritus Dr. Terry E. miller  Kent State University

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน
 ศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์   ศำสตรำจำรย ์(พิเศษ) ดร.กำญจนำ คณุำรกัษ์
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* บทควำมทุกเรือ่งในวำรสำรฉบบันีไ้ด้รบักำรพิจำรณำประเมนิคณุภำพทำงวิชำกำรก่อนกำรตพิีมพ์ิ โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ(Peer Review) ตำมสำขำ  

 ที่เกี่ยวข้องจำกภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัย จ�ำนวน 2 ท่ำน ต่อ 1 บทควำม

* บทควำมและแนวคิดใดๆ ที่พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นควำมรับผิดชอบของผู้เขียน

*  กองบรรณำธิกำรวำรสำรไม่สงวนสิทธิ์ในกำรคัดลอกเพื่อกำรพัฒนำเชิงวิชำกำร แต่ต้องได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้อง
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ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความฉบับนี้

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพล ร�ำไพ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทองฟู ศิริวงค์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระภัทรำ เอกผำชัยสวัสดิ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ รุ่งเรือง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล

รองศำสตรำจำรย์ ดร.มัลลิกำ พินิจจันร์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนพ วิสุทธิแพทย์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลำกิจไพศำล รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรัทยำ ธรรมกิตติภพ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล รองศำสตรำจำรย์ ดร.สถิตย์ นิยมญำติ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ นำควิบูลย์วงศ์

รองศำสตรำจำรย์ ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภำส ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤช จรินโท

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤชนนท์ บึงไกร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติพร อ�ำไพ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐำศุกร์ จันประเสริฐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติมำ โห้ล�ำยอง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกำญจนำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุรพร ก�ำบุญ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัตนำ วงศ์รัศมีเดือน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณำ ศิลปอำชำ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ดร.วิทยำ สุหฤทด�ำรง

ดร.สุพัตรำ จันทนะศิริ ดร.อ�ำนวย แก้วใส
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บทบรรณาธิการ

 วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวำรสำรด้ำนมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์  

จัดท�ำขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรส่งเสริม เผยแพร่ ผลงำนทำงวิชำกำร ของคณำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำ 

ตลอดจนนักวิชำกำรอิสระ เพ่ือแสดงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง 

สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนวิชำกำร อันจะน�ำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชำติ 

 วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2562 

ประกอบด้วยบทควำมซึ่งได้รับกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 19 เรื่อง บทควำมวิชำกำร 

จ�ำนวน 1 เรื่อง และเป็นบทควำมวิจัย จ�ำนวน 18 เร่ือง รวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรที่น่ำสนใจ  

อำท ิควำมเป็นชำยขอบของชำวไทยเชือ้สำยมลำยใูนสำมจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ กรอบวิธีคดิในกำรท�ำงำน 

ควำมสุข และควำมทุ่มเทในกำรท�ำงำน ต้นแบบควำมเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้ำนล้ำนนำ กำรส�ำรวจและ 

ประเมินพฤติกรรมประชำชนในกำรค้ำขำยบริเวณเขตกำรค้ำชำยแดน โครงกำรกำรสร้ำงอำณำจักร 

กำรเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนำแรงงำน สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภำพ 

ทีมงำน เป็นต้น

 กองบรรณำธิกำรใคร ่ขอขอบคุณผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท ่ำนที่ได ้พิจำรณำกลั่นกรอง และให้ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรงุบทควำมให้สมบูรณ์ข้ึน และหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ วำรสำรวิชำกำรฉบบันีจ้ะเป็นกำร

จุดประกำยควำมคิด ผู้อ่ำนและผู้ท่ีสนใจในกำรศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือกำรประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

และขอถือโอกำสนี้  เชิญชวนผู ้อ ่ำนทุกท่ำนได้ติดตำมวำรสำรวิชำกำรมหำวิยำลัยกรุงเทพธนบุรี  

ทำงเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/ index.php/bkkthon หรือ http://journal.bkkthon.ac.th
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บทคัดย่อ

 ชาตพัินธ์ุและความเป็นชายขอบน้ันเป็นกระบวนการสร้างพรมแดนของอตัลกัษณ์ร่วมประเภทหนึง่

ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามล�าพัง แต่พัฒนาขึ้นภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม  

บ่อยครั้งที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกจัดให้ปฏิสัมพันธ์กันแบบคู่ตรงข้าม โดยที่ฝ่ายหนึ่งครอบง�าอีกฝ่ายหนึ่ง

ในระบบความสัมพันธ์แบบทวิลักษณ์ การขีดเส้นพรมแดนของอัตลักษณ์ร่วม ไม่เพียงแต่เป็นการรวมเอา

พวกทีเ่หมอืนกันเข้าด้วยกันเท่านัน้ หากยังเป็นการพยายามเปลีย่นอตัลกัษณ์ชายขอบท่ีแตกต่างให้เหมือน

กับคนกลุม่ใหญ่ในสงัคม ตลอดจนเบยีดขบัอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างไม่ยอมเปล่ียนแปลงออกไป ในแง่น้ีชาตพัินธ์ุ

และความเป็นชายขอบจึงไม่ใช่กระบวนการทางสังคมหรือความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  

หากเป็นกระบวนการท่ีถูกสร้างขึน้บนความสมัพันธ์เชงิอ�านาจ ซึ่งคนกลุ่มใหญ่ในสังคมมีอ�านาจเหนือกว่า

ก�าหนดสร้าง ตีความ และใช้สิ่งท่ีเรียกว่าอัตลักษณ์ร่วมในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์ของคนส่วนใหญ่และ 

จัดกลุ่มสิ่งที่ไม่เหมือนให้เป็นอัตลักษณ์ชายขอบท่ีถูกท�าให้กลายเป็นสิ่งท่ีไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่สร้างปัญหา  

ในบทความน้ี ผูเ้ขยีนได้กล่าวถึงความเป็นชายขอบของชาวไทยเชือ้สายมลายูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ท่ีอาศัยอยู่ห่างไกลจากสงัคมเมอืง และกระบวนการทีก่่อให้เกิดความเป็นชาตพัินธ์ุ ภายใต้ความสมัพันธ์กับ

ศาสนาและวฒันธรรมทีถู่กน�ามาเป็นข้ออ้างและเง่ือนไขทีท่�าให้เกิดความขดัแย้ง เนือ่งจากชาวไทยเชือ้สาย

มลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ทั้งชาติพันธุ์ ศาสนา  

ภาษา และวัฒนธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากอัตลักษณ์ที่แตกต่างและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นวิถี

การด�ารงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ค�าส�าคัญ: คนชายขอบ, ชาวไทยเชื้อสายมลายู, ชาติพันธุ์, อัตลักษณ์
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ABSTRACT

 The ethnic groups and being marginal people are considered as a way to create  

border for mutual ethic based on relationship systems among various groups in society.  

These kinds of relationships are often arranged in opposite ways where one party is over  

another, or referred to as dual relation. Creating border of mutual identity is not only gathering 

those of the same identity but also the endeavor to change identity of marginal people to be  

more like the main stream in society while those who refuse to change will be boycotted.  

In this regard, the ethnic groups and being marginal people are not included as social  

procedures or relations naturally happened, yet, it is based on power relation controlled, created, 

interpreted by a majority of society. Furthermore, the mutual identity is referred to as an identity 

of the majority while those identities which are not the same are classified as marginal identity 

which the existence will soon be faded away and be viewed as a matter that causes problems. 

In this article, the author mentioned about being marginal of Thai-Malayu Residents in the  

Three Southernmost Provinces of Thailand who live in the remote area, far from the city, and  

the process of causing the ethnic group under relationship between religion and culture that  

taken as pretext and condition of conflicts. Because Thai-Malayu Residents in the Three 

Southernmost Provinces are totally different from the majority of society such as ethnic, religion, 

language and culture. These are based on different identities and unchanging lifestyle of  

the Thai-Malayu Residents. So, we have to understand deeply.

Keywords: Marginal people, Thai-Malayu Residents, ethics, Identity

บทน�า

 คนชายขอบเป็นกลุม่คนท่ีมชีวิีตอยู่ห่างไกล

จากศูนย์กลาง ทั้งในทางภูมิศาสตร์และสังคม

วัฒนธรรม “คนชายขอบ” มักจะเป็นกลุ่มคนที่ถูก

กีดกันและเอารดัเอาเปรยีบจากคนกลุม่ใหญ่ในทาง

สั งคมและกลายเป ็นคนกลุ ่มน ้อยในสังคม

วัฒนธรรมประจ�ากลุม่จงึเป็นวัฒนธรรมย่อยท่ีไม่ได้

รับการยอมรับ หรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากชนก

ลุ่มใหญ่ในกระแสวัฒนธรรมหลัก การเรียนรู้การ

ปรับตัวและการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือท่ีจะเอาตัวรอดหรือ

มีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นสาระ

ส�าคัญของวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายมลายูใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีด�ารงอยู ่ภายใต้

วัฒนธรรมชายขอบท่ีแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ใน

สังคมไทย (สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา, 

2542 : 21) 
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 แนวคิดเรื่องชนกลุ ่มน ้อยท่ีท�าให ้เกิด

กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบสะท้อนความ

สัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างกลุ ่มชนผู ้มีอ�านาจ 

ท่ีสถาปนาตนเองขึ้นเป็นชนกลุ่มใหญ่ (dominant 

group) กับกลุม่ชนทีด้่อยอ�านาจกว่า (subordinate 

group) ที่ถูกเรียกโดยชนกลุ่มแรกว่าชนกลุ่มน้อย

ภายใต้กระบวนการสร้างความเป็นชาติ (ปิ่นแก้ว 

เหลืองอร่ามศรี, 2546) เครื่องมือส�าคัญท่ีรัฐชาต ิ

ใช้ในการควบคุมพลเมืองของตนคือการสร้าง

พรมแดนและการสร้างช่วงชั้นที่ไม่เท่ากันทาง

ชาติพันธุ์ท่ีเรียกว่า “โครงการสร้างความศิวิไลซ์” 

โดยชนศูนย์กลางมีปฏิสัมพันธ์กับชนชายขอบบน

ฐานความคิดทีว่่าอารยธรรมของชนศูนย์กลางดีกว่า

และเหนือกว่าวัฒนธรรมของคนชายขอบจงึถือเป็น

หน้าที่ของรัฐและชนศูนย์กลางในการเข้าไปท�า

หน้าที่ยกระดับวัฒนธรรมของชนชายขอบให้สูงขึ้น

และเปลี่ยนมายอมรับอารยธรรมแบบศูนย์กลาง

โดยมีความเชือ่ว่าเป็นการช่วยให้ชนชายขอบมชีวิีต

ที่ดีขึ้น (Harrell, 1995)

 ในบทความนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงความเป็น

ชายขอบของชาวไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดเป็นชนกลุ่มน้อยท้องถ่ิน

ดั้งเดิม เป ็นกลุ ่มชนท่ียังคงลักษณะประเพณี

วัฒนธรรมตั้ งแต ่ ด้ัง เ ดิม มีสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมแตกต่างไปจากคนกลุ่มใหญ่ในสังคม 

เช่น การนับถือศาสนา การแต่งกาย การใช้ภาษา

พูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเคยมีอิสระ 

ในการปกครองในฐานะประเทศราชมาด้วยกัน 

หรือภายใต้อาณาจักรเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิด

เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของตนเองค่อนข้างสูงเมื่อ

กลุม่ชนผูม้อี�านาจทีส่ถาปนาตนเองขึน้เป็นชนกลุม่

ใหญ่ภายใต้กระบวนการสร้างชาติ โดยการอ้างอิง

แนวคิดเร่ืองชาตินิยมซึ่งเป็นกระบวนการในการ

สร้างอุดมการณ์ให้เกิดการหวงแหนและส�านึกใน

การรกัชาตแิบบเน้นชาตพัินธ์ุ โดยพยายามผลกัดนั

วัฒนธรรมของชนกลุ่มใหญ่ให้เป็นวัฒนธรรมหลัก

แห่งชาต ิซึง่เป็นหน้าทีข่องรฐัในการเข้าไปท�าหน้าที่

ยกระดับวัฒนธรรมของคนชายขอบให้เปลี่ยนมา 

ยอมรบัวัฒนธรรมแบบศนูย์กลาง คนชายขอบกลุม่น้ี

ขาดอ�านาจการต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครือ่งมอื

ที่เข้าถึงอ�านาจ และถูกกีดกันออกจากระบบการ 

ต่อรองอ�านาจและ การจัดสรรทรัพยากรในสังคม 

เนื้อหา 

 ความหมายของคนชายขอบ (marginal 

people) คือ กลุ ่มคนท่ีมีชีวิตอยู ่ ก่ึงกลางหรือ 

ห่างไกลจากศูนย์กลางทั้งในทางภูมิศาสตร์และ

สังคมวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ “คนชายขอบ” 

มักจะเป็นกลุ่มคนท่ีต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิล�าเนา

ดัง้เดมิด้วยเหตผุลทางธรรมชาต ิเศรษฐกิจ การเมอืง

และสังคมวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน การประกอบ

อาชีพ หรือวิถีชีวิตของคนกลุ ่มน้ีต้องเผชิญกับ 

การแก่งแย่งแข่งขันเพ่ือเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ�ากัด ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจาก 

คนกลุ ่มใหญ่ซึ่ งอยู ่อาศัยในดินแดนหรือเขต

ภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 

2552) ในทางสังคมและวัฒนธรรม “คนชายขอบ” 

ย่อมกลายเป็นคนกลุ่มน้อยในสงัคมใหม่ วัฒนธรรม

ประจ�ากลุ ่มจึงเป ็นวัฒนธรรมย่อยท่ีไม ่ได ้รับ 

การยอมรับหรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากผู้คนใน

กระแสวัฒนธรรมหลัก การเรียนรู้การปรับตัวและ

การต่อสู้ด้ินรนเพ่ือท่ีจะเอาตัวรอดหรือมีชีวิตอยู่ 

ภายใต้สภาพการณ์ดงักล่าวจงึเป็นสาระส�าคญัของ

วิถีชีวิตประชากรที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชายขอบ
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กระบวนการสร้างคนชายขอบ

 กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูก

ปฏิเสธหนทางที่จะเข้าถึงการได้รับต�าแหน่งส�าคัญ

และเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ ศาสนา อ�านาจ

ทางการเมอืงในสงัคมใดๆเช่น ประเทศก�าลงัพัฒนา

หลายประเทศที่ประสบความส�าเร็จนั้นความ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติด�าเนินไปควบคู่กัน

กับการกีดกันประชากรกลุ่มใหญ่ออกจากชีวิตทาง

เศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะหนทางของอุตสาหกรรมและ

การพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมท่ีก�าลังพัฒนาใดๆ 

มักจะหมายถึงการพ่ึงพาอาศัยการน�าเข้าเทคนิค 

วิทยาการและเครือ่งจกัรจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก 

บ่อยครัง้การพัฒนาประเทศจงึกนิความหมายไปถึง

การลดความส�าคัญของการผลิตด้านอื่นๆ เช่น  

การละเลยการผลิตพืชอาหารหลักไปโดยปริยาย 

บรรดาคนจนทัง้ทีอ่ยู่ในเมอืง และชนบท สงัคมเหล่านัน้

ถูกกีดกนัให้ออกไปอยู่ขอบนอกหรอืขอบชายขอบของ

ระบบมใิห้เก่ียวข้องกับการพัฒนา  กลุม่คนเหล่าน้ีตกอยู่

ในภาวะความยากจนอย่างทีส่ดุ (Andersson, 2003)

 กระบวนการเป็นคนชายขอบน้ันอาจจะเกิด

ขึน้ได้ใน 2 ทศิทาง ทีต่รงข้ามกัน กล่าวคือ ในทิศทาง

แรก ความเป็นชายขอบเกิดขึ้นจากการถูกกีดกัน 

และถูกลดอ�านาจ ท�าให้แปลกแยกจากสังคม  

ถูกผลักให้กลายเป็นชายขอบในลักษณะที่เรียกว่า

คนในสังคมไม่ยอมรับ แต่พวกเขาก็ยังพยายาม

แยกตัวตนออกมาจากสังคม เพื่อให้เห็นตัวตนของ

พวกเขาเองด้วย แต่ในอีกทิศทางหนึ่ง ความเป็น

ชายขอบเกิดขึ้นจากการถูกดึงเข้าร่วมกระบวนการ 

จนกลบักลายเป็นชายขอบในทิศทางตรงกันข้ามกับ

ทศิทางแรก เช่นกรณีกลุม่ชาตพัินธ์ุต่างๆ ในสงัคมไทย

ถูกดงึให้เข้าร่วมกระบวนการการพัฒนา โดยเฉพาะ

การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ดังนั้นกระบวนการกลายเป็นชายขอบ 

จึงไม่ได้เกิดข้ึนเพราะถูกกีดกันด้านเดียว แต่เกิด

จากกระบวนการทั้ง 2 ด้าน ทั้งด้านที่ถูกผนวกและ

ด้านท่ีถูกกีดกันก็สามารถเป็นชายขอบได้ทั้งคู ่ 

เพราะฉะนั้นประเด็นส�าคัญคือเง่ือนไขและสาเหตุ

อะไรที่ท�าให้กระบวนการตรงข้ามกันน้ันก่อให้เกิด

ผลอย่างเดียวกันได้อย่างไร ซึ่งจะเก่ียวข้องกับ  

3 บริบทด้วยกัน ในบริบทแรกชุมชนเผชิญกับ

กระแสของรัฐชาต ิซึง่สร้างแรงกดดนัลงไปในชมุชน

ต่างๆ ภายในประเทศ เช่น การผสมกลมกลืนให้ 

“ชาวไทยเชือ้สายมลายูกลายเป็นไทย” ส่วนรฐัชาติ

ก็เน้นการอนุรักษ์ ก็จะสร้างกระแสของการกีดกัน

ชุมชนต่างๆ ออกจากการเข้าถึงทรัพยากร ส�าหรับ

บรบิทที ่2 นัน้ ชมุชนจะตกอยูใ่นกระแสของทนุนยิม

และโลกาภิวัตน์ จนเกิดปัญหาในเรื่องของพ้ืนท่ี 

ยืนเดมิ ซึง่มกัเก่ียวกับชมุชนภายใต้หน่วยท่ีซบัซ้อน 

กล่าวคือ หน่วยเดิมเป ็นเรื่องของชุมชนและ

ชาติพันธุ์ แต่ต้องไปยืนอยู่ในกระแสท่ีเชี่ยวกราก

ของทนุนิยม บรโิภคนยิม และกระแสของโลกาภวัิต

น์ ท�าให้ถูกเปลี่ยนความหมายจนสูญเสียพื้นที่ของ

ความเป็นมนุษย์ และบรบิทสดุท้ายจะเป็นเรือ่งของ

ตัวตนของผู้คนกลุ่มต่างๆ ในช่วงของการเปล่ียน

ผ่าน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของตัวตน 

 ดงันัน้การเป็นชายขอบจงึไม่ได้หมายความว่า 

เกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณชายขอบเท่านั้น ความเป็น

ชายขอบเกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกหนทุกแห่ง เมื่อมีการ

กีดกันพ้ืนท่ีในรูปของการสร้างพรมแดนข้ึนมา 

ปิดกั้นผู้คนบางกลุ่ม

 แต่ความเข้าใจท่ัวไปมักจะมองคนชาย

ขอบว่า เป็นเพียงวัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรือกลุ่ม

ชาติพันธุ์ขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะมองเห็นได้ง่าย และ

คนทัว่ไปอาจยังตดิอยู่กับความคดิแบบเหยียดสผีวิ
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และเชื้อชาติอยู่ การใช้มิติทางชาติพันธุ์จึงเป็นวิธี 

ที่ง่ายที่สุด รวมทั้งทางการเมืองก็ง่ายที่สุดด้วย เช่น 

กรณีชาวไทยเชือ้สายมลายใูนสามจงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ก็ถูกป้ายสีว่าไม่ใช่คนไทย ซึ่งคนที่ไม่เข้าใจ

เรือ่งเหล่านีม้จี�านวนมาก ดงัน้ันความเป็นชาตพัินธ์ุ 

(ethnicity) ยังต้องเป็นประเด็นส�าคัญ ในการเรยีนรู้

เ พ่ือท�าความเข ้าใจกับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม

ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ 

 ในอดีตหากกล ่าวถึง “คนชายขอบ” 

(marginal people) ซึ่งหมายถึง คนท่ีอยู่ห่างไกล

จากสงัคม มกัหมายถึงผูท่ี้ไม่ได้รบัการดแูลไม่ได้รบั

บริการหรือความคุ้มครองจากรัฐอย่างท่ีคนอื่นๆ  

ได้รบั คนชายขอบต่างจากคนหลงัเขาตรงท่ีคนหลงัเขา

เน้นการไม่รับรู้ข่าวสาร จึงกลายเป็นคนที่ไม่ทัน

สังคม ไม่ทันโลก แต่คนชายขอบเน้นคนท่ีมีอิสระ 

 มีพฤติกรรม ความคิด หรือวัฒนธรรมของตนเอง 

และพยายามให้สังคมยอมรับกลุ ่มของตนเอง 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550)

 จากความหมายข้างต้นก็คือนิยามของ 

“ชนกลุ่มน้อย” (minority group) หมายถึง กลุ่มคน

ซึ่งก�าหนดโดยขนาดหรือส่วนของประชากรว่ามี

จ�านวนน้อยกว่าประชากรส่วนใหญ่ กล่าวคือเป็น

ชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีแบบอย่างวัฒนธรรมย่อยอยู่

ภายในสังคมใหญ่ ชนกลุ่มน้อยต่างๆ มีเอกลักษณ์

หรอืพันธะผกูพันด้วยเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา หรอื

ลกัษณะอืน่ๆ ทางวัฒนธรรมทีเ่หน็ได้ชดัเจนว่าต่างไป

จากชนกลุ่มใหญ่ของสังคม และได้รับการปฏิบัต ิ

ไม่เท่าเทียมกับชนกลุ่มใหญ่ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2521)

 กลุม่ชาตพัินธ์ุหรอืชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 

เกิดข้ึนเมื่อรัฐบาลไทยไม่ยอมรับว่าประเทศไทยมี

ชนเผ่าพ้ืนเมอืงจงึเรยีกกลุม่ชาติพนัธ์ุต่างๆ (นอกเหนือ

จากคนไทย) ว่า “ชนกลุ่มน้อย” โดยในความหมาย

ของรัฐ คือ ชนเผ่าหรือคนต่างชาติพันธุ์ที่อาศัยรวม

กันกับชนเผ่าอื่นที่มีจ�านวนมากกว่า “ไม่ใช่/ไม่เป็น

คนไทย” ตามกฎหมาย เป็นคนท่ีอพยพมาจาก

ประเทศอืน่ท่ีไม่ใช่คนไทยดัง้เดมิ ไม่ได้มสีญัชาตไิทย 

เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราว หรือมี

จ�านวนน้อยเมือ่เทยีบกับชนกลุม่ใหญ่ของประเทศไทย 

เป็นกลุ่มทีม่คีวามแตกต่างจากชนกลุ่มใหญ่ในด้าน

เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนาภาษา ขนบธรรมเนียม

ประเพณี อุดมการณ์ทางการเมือง สภาพทาง

ภูมิศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐาน

 ในยุคสมัยของการก�าเนิดรัฐชาติ เมื่อม ี

การใช้หลักดินแดนก�าหนดเส้นพรมแดนระหว่าง

ประเทศเป็นเกณฑ์แต่ในความเป็นจริงแล้วการ

ตดิต่อทางสงัคมระหว่างเส้นพรมแดนนีไ้ม่สามารถ

แยกผู้คนขาดจากกันได้อย่างชัดเจนในบริเวณ

ตะเขบ็ชายแดนจงึมกีารเดนิทางไปมาหาสูกั่นอย่าง

เป็นเสรี และห่างไกลต่อการบังคับใช้กฎเกณฑ์

ต่างๆ ของรัฐ ด้วยความที่รัฐใช้กรอบคิด “พวกเขา

พวกเรา” จ�าแนกคนที่ผิดแผกแตกต่างไปจาก

บรรทัดฐานของสังคม และอยู่ไกลความเจริญหรือ

ศูนย์กลาง มาเป็นกรอบในทางการเมืองปกครอง

คนในประเทศ ด้วยทัศนะที่ว ่าหากคนกลุ ่มน้ี 

มีจ�านวนมากและมีอ�านาจในทางการเมืองหรือ

เศรษฐกิจแล้ว อาจมผีลกระทบต่อโครงสร้างอ�านาจ 

รูปแบบการปกครอง รวมทั้งเสถียรภาพและการ

พัฒนาของประเทศได้ จึงเป็นท่ีมาให้รัฐได้ก�าหนด

แนวนโยบายผสมกลมกลนื (assimilation) นโยบาย

การปราบปรามและควบคมุ นโยบายแบ่งแยกและ

ปกครองในการปกครองดูแลคนกลุ่มน้อยโดยรัฐมี

แนวนโยบายที่แบ่งออกเป็น 2 วิธีคิดหลัก คือ 
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พิจารณาคนกลุม่น้อยว่าเป็น “คนใน” คือนับรวมเข้า

เป็นพลเมืองของรัฐ (inclusion) หรือมองว่าเป็น 

“คนนอก” คือ มิใช่คนของรัฐ (exclusion) กล่าวคือ

เป็นการปกครองแบบกลมกลืนหรือแบ่งแยก 

(กฤตยา อาชวนิจกุล, 2550) ท�าให้รัฐชาติใน 

ยุคสมัยหนึ่งพยายามหลอมละลายความแตกต่าง

ด้วยนโยบายเชือ้ชาตเิดยีวประเทศเดยีว (one race 

one nation) ซึ่งในปัจจุบันยังมีอีกหลายกลุ ่ม

ชาติ พันธุ ์ที่ ยังคงมีป ัญหาสถานะบุคคลตาม

กฎหมายไทยหลายกลุ่มยังคงสามารถธ�ารงไว้ซึ่ง 

อัตลักษณ์ของตนเองได้ และอีกหลายกลุ่มถูกรัฐ

ผนวกและกลืนกลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

ชาตพัินธ์ุของตนเองและยอมรบัเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ

รฐัไทยโดยดี โดยไม่ถูกรฐันยิามให้เป็น “คนชายขอบ” 

ในสังคมไทย

ประวัติศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายมลายูใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ความเป็นชายขอบของประวัติศาสตร์ของ

ชาวไทยเชือ้สายมลายใูนสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

เริ่มเกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลาง

อ�านาจตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่รัฐอิสระปัตตานี

กลายเป็นประเทศราชของสยามประเทศ และ 

มีพัฒนาการสืบทอดความคิดต ่อเ น่ืองมาถึง 

สมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ (ศรีศักร  

วัลลิโภดม, 2550) ชาวไทยเชื้อสายมลายูในสาม

จงัหวัดภาคใต้ในปัจจบัุน ส่วนใหญ่คือลกูหลานของ

ชาวรัฐปัตตานี ในอดีต ปัตตานีเป็นหัวเมืองใหญ่

ทางตอนใต้ ที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยบันทึกไว ้

เพียงว่า คือรัฐหนึ่งภายใต้การปกครองของรัฐไทย 

แต่ข้อมูลที่สังคมไทยควรตระหนักรู้ มีมากกว่านั้น

มากมายนัก รฐัปัตตานีเป็นเมอืงท่าเก่าแก่ เป็นส่วน

หน่ึงของแคว้น ลังกาสุกะซึ่งเป็นเครือข่ายของ

อาณาจักร ศรีวิชัยที่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 

13-14-15 ลงมามีปริมณฑลกว้างขวางครอบคลุม

คาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะต่างๆ ในประเทศ

มาเลเซียและอินโดนีเซียในปัจจุบัน เป็นกลุ่มรัฐ 

ที่มีความสัมพันธ์กันทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม โดยมีศูนย์กลางอ�านาจเปลี่ยนแปลงไปตาม 

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง ในแต่ละ 

ยุคสมัย (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2547) กรอบความคิดใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิง “ประวัติศาสตร์ 

แห่งชาติของไทย” ในระบบการศึกษาไทยมีส่วน

อย่างมาก ในการท�าให้คนไทยเกิดความรู ้สึก

ดูแคลนความเป็นอื่นหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างไป

จากตนเองอดีตอันย่ิงใหญ่ของรัฐปัตตานีจึงถูก 

ลดทอนบทบาทลงในประวัติศาสตร์ ชาติไทย เป็น

เพียงประเทศราชหนึ่งท่ีเคยอยู่ภายใต้การปกครอง

ของรัฐไทยเท่าน้ันการศึกษาประวัติศาสตร์ปัตตานี

ในภาษาไทยจนถึงปัจจุบันมีไม่มากนัก แทบ

ทั้งหมดอยู ่ในกรอบของตรรกะทางภูมิศาสตร์ 

ดังกล่าวมาและอยู่ในกรอบของมุมมองของเจ้า

กรุงเทพฯ ส่วนด้านที่ไม่เข้ากรอบไม่ลงรอยกับ

ประวัตศิาสตร์แห่งชาต ิก็หลกีเลีย่งหรอืมองข้ามไป

เสียภาพพจน์รวบยอด (trope) ของปัตตานีใน

ประวัตศิาสตร์แห่งชาตขิองไทย คอื แขกประเทศราช

ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายภายในและชอบเป็น 

ขบถประวัติศาสตร์ปัตตานีที่เป็น “แขก” จึงเป็น

ประวัติศาสตร ์ฉบับดูแคลนตั้งแต่ต ้น (ธงชัย  

วินิจจะกูล, 2545) มุมมองที่ขัดแย้งระหว่างรัฐกับ

ท้องถ่ิน ท�าให้ผู้ก่อความไม่สงบใช้แรงจูงใจทาง

ประวัตศิาสตร์สร้างแนวร่วมจากประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้ 

ขณะท่ีการเรยีนประวัตศิาสตร์ของไทยเน้นเรือ่งราว

ทีบ่อกว่า “เรา” ดอีย่างไร และ “คนอืน่” ไม่ดอีย่างไร 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
7

เป็นประวัติศาสตร์ด้านเดียวและไม่มีความชัดเจน 

พลังอ�านาจของประวัติศาสตร์ข้ึนอยู่กับการให้

ความหมายของผู้คนในอดีต ในเวลาที่พวกเขา

ดิ้นรนต่อสู้เพ่ือพิทักษ์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ซึ่งเป็นเครื่องนิยามวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ผู ้คน 

ในปัตตานยัีงมคีวามทรงจ�าและส�านึกในประวัตศิาสตร์

ที่ทรงพลังจนถึงปัจจุบันประวัติศาสตร์ของคน

ปัตตานี จึง “ขัดฝืน” เข้ากันไม่ได้กับประวัติศาสตร์

ท่ีถูกก�าหนดขึ้นโดยอ�านาจรัฐ (ธงชัย วินิจจะกูล, 

2548) ดงัน้ันประชาชนควรเข้าใจในความแตกต่าง

หลากหลาย และสามารถจัดการกับความขัดแย้ง 

ท่ีมท่ีีมาจากความแตกต่างน้ันได้ การเปลีย่นแปลง

วัฒนธรรมการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่อง

จ�าเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ถูกครอบง�าด้วย

กรอบของประวตัศิาสตร์แห่งชาตเิพ่ือความสามคัคี

ผิวเผนิหรอืเพ่ือค�า้จนุชาต ิท�าให้อดตีท่ีไม่ลงรอยกับ

อุดมการณ์ของชนชั้นปกครองถูกบดบังจึงควร 

ถูกยกเลิก (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2547)

 การรวมอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลางของรัฐไทย 

โดยไม่ตระหนักถึงลักษณะทางสังคมอย่างถ่องแท้ 

การสร้างรัฐชาติไม่ได้ด�าเนินไปตามกรอบแนว

ความคิดของการสร้างรัฐชาติ (nation-state)  

ที่เป็นการสร้างรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่อธิปไตยแห่งรัฐ มีรัฐบาล

บรหิารประเทศ ประชาชนมเีจตนารมณ์ร่วมกัน และ

สิ้นสุดของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ท้ังนี้

ความเป็นรฐัชาต ิจะประกอบไปด้วย ประวัติศาสตร์ 

ภาษา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และ

ค่านยิมทีม่ลีกัษณะร่วมกัน แต่ความเป็นรฐัชาติของ

ไทย กลบัไม่ปรากฏให้เหน็ ซึง่เป็นเพียงการสร้างรฐั 

แต่ไม่ได้สร้างรฐัชาต ิ(nation-state) ข้ึนมาแต่อย่างใด 

เนื่องจากขาดความองค์ประกอบของความเป็น 

รัฐชาติ และชนชั้นน�าทุกยุคสมัยต่างใช้เคร่ืองมือ

และกลไกทางการเมืองเข้าบีบบังคับและกดทับ

ความแตกต่าง (difference) ความขัดแย้ง (conflict) 

และกลุ่มทางเชื้อชาติ (radical groups) การสร้าง

ชาตนิยิม จงึเป็นท่ีมาของนโยบายการผสมกลมกลนื

แบบบังคับให้ชนกลุ่มต่างๆต้องยอมรับวัฒนธรรม

ของชาติไทย โดยใช้เครื่องมือทางวฒันธรรมเข้ามา

จัดระเบียบ สร้างความเจริญก้าวหน้า และความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้รัฐจึงใช้มาตรการทาง

กฎหมายมาจ�ากัดสทิธิทางวัฒนธรรม และเสรภีาพ

ในการแสดงออก ด้วยการใช้นโยบายรัฐนิยม และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม ถือเป็นการ

ละเมดิสทิธิและเสรภีาพของชาวไทยเชือ้สายมลายู 

และท�าลายวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของความเป็น

มลาย ูแม้ว่าความทันสมยัของรฐัจะเป็นเรือ่งส�าคญั

ก็ตาม แต่หากไม่สามารถยอมรับในความแตกต่าง

และความหลากหลายทางอตัลกัษณ์ ย่อมไม่สามารถ

สร้างความเป็นรัฐชาติขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นปัญหาทาง

อัตลักษณ์และการเมืองท่ีถูกกดทับมาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน (พัชรี กล่อมเมือง, 2559)

ชาวไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้กับค�าว่า “คนชายขอบ”

 ชาวไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในฐานะชนกลุ่มน้อยที่มีสถานะ

ด้อยกว่าคนกลุ่มใหญ่ในเกือบทุกแง่มุม ความเป็น

คนชายขอบของชาวไทยเชื้ อสายมลายู ใน 

สามจงัหวัดชายแดนภาคใต้เกิดข้ึนเพราะถูกปฏิเสธ

โอกาสท่ีจะเข ้า ถึงต�าแหน ่งส�า คัญและเป ็น

สัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ ศาสนา และอ�านาจ

ทางการเมืองในสังคมใดๆ (สุริชัย หวันแก้ว, 2550) 

การถูกปฏิเสธและถูกกีดกันมาจากกระบวนการ
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ส�าคัญในการสร้างภาวะความเป็นชายขอบ คือ 

การสร้างความหมายในแง่ลบให้กับสิ่งใดสิ่งหน่ึง

แล้วน�ามาผูกติดเข้ากับอัตลักษณ์ของกลุ่มคนใน

สังคม โดยการแยกข้อเท็จจริงและการกระท�าออก

จากความเป็นตัวตนของคน อัตลักษณ์ชายขอบ 

จงึถูกสร้างและให้ความหมายโดยสงัคมศนูย์กลาง

ท่ีมีวิธีคิดแบบแยกขั้ว ท่ีให้คุณค่าและอ�านาจ 

แก่ชนกลุ่มใหญ่มากกว่าชนกลุ่มน้อย (ปิ่นแก้ว

เหลืองอร่ามศรี, 2546)

 การสร้างความหมายในแง่ลบให้กับชาวไทย

เช้ือสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

โดยน�ามาผูกติดเข้ากับ อัตลักษณ์ซึ่งเป็นกระบวน

การที่ท�าให้กลายเป็นคนชายขอบ เห็นได้ชัดเจน

ที่สุดในกรณีชาวไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัด

ภาคใต้ ความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นยาวนานใน

พ้ืนทีช่ายแดนแห่งนีค้อืภาพสะท้อนการขดัขนื และ

ไม่ยอมจ�านนต่ออ�านาจที่ผลักไสให้ตกอยู่ในกลุ่ม

คนชายขอบมาเป็นเวลายาวนานจากการสถาปนา

อ�านาจความเป็นศูนย์กลางของรฐัไทยในบรบิทแห่ง

ยุคสมัยหนึ่งท่ีเกิดจากโครงสร้างวาทกรรมเชิง

อ�านาจท่ีแฝงอยู่ในแนวคิดทฤษฎีที่เน้นบูรณาการ

และเอกภาพทางวัฒนธรรม ผ่านนโยบายนยิมแบบ

เชื้อชาติเดียวและประเทศเดียว (one race one 

nation) ท�าให้เกิดการรวมเอาคนที่มีอัตลักษณ์ 

ร่วมไว้เป็นพวกเดียวกัน และกีดกันคนบางกลุ่มที่มี

ความแตกต่างให้กลายเป็นคนชายขอบเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างรัฐชาติ 

ทีม่ผีลต่อการสร้าง “ชาตินิยม” (nationalism) ท�าให้

วัฒนธรรมของชนชาวไทยเชื้อสายมลายูในสาม

จงัหวัดชายแดนภาคใต้สญูสลายจนกระท่ังกลมกลนื

ไปกับวัฒนธรรมของชนกลุ ่มใหญ่ นอกจากน้ี 

ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกกีดกันออกจาก

ระบบการต่อรองอ�านาจถูกมองว่า เป็นภัยต่อ 

ความมั่นคงของชาติ ย่ิงท�าให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

และมอีคตต่ิอชาวไทยเชือ้สายมลายูในสามจงัหวัด

ชายแดนภาคใต้มากย่ิงข้ึน ซึ่งคนกลุ่มใหญ่ก็จะ

พยายามผลักความเป็นชายขอบให้กับคนกลุ่มน้ี

มากกว่าเดิม

สรุป

 อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการสร้างรัฐชาติ 

ที่รัฐไทยรวมศูนย์กลางอ�านาจ เร่ิมสร้างภาพของ

ความเป็นคนอื่น (the otherness) ให้กับคนในชาติ

ส่งผลให้ชาวไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้กลายเป็น “คนชายขอบ” ท้ังๆ  

ทีพ่วกเขาต่างก็เป็นพลเมอืงร่วมชาตเิดียวกันตราบ

ใดที่สังคมไทยยังยึดอยู่กับกรอบความคิดเรื่อง 

“ความแตกต่าง” ว่าเป็นภัยคกุคามและมอง “ความ

เหมือนกัน” เป็นเร่ืองเอกภาพความสามัคคีและ

ความเป็นปึกแผ่น ซึง่ในยุคสมยัปัจจบุนัความแตกต่าง

หลากหลาย ดูจะเป็นภาพหลักมากกว่าภาพของ 

ความเหมือนกันที่สังคมไทยพยายามตอกย�้ามา 

โดยตลอดกรอบคดิแบบท่ีเป็นอยู่ไม่อาจสร้างความ

สงบสุขในสังคมได้ทัศนคติและการรับรู้ที่แบ่งแยก

เขา-เราเป็นปัจจัยที่มีพลังมหาศาลในการเคลื่อน

กงล้อประวัตศิาสตร์ท่ีท�าให้การตดิอยู่กับความเป็น

คนชายขอบของคนทีต่่างไปจากคนกลุม่ใหญ่อย่าง

ชาวไทยเชือ้สายมลายูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ต้องด�ารงอยู่ต่อไป

 ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก

การเบียดผลักผู้คนท่ีแตกต่างจากวิถีกระแสหลัก 

ให้จ�ากัดอยู่ในพ้ืนทีข่อง “คนชายขอบ” ทีว่างอยูบ่น

ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน

ต่างๆ และเคารพ “ความเป็นอื่น”ไม่ใช่เรื่องใหม่ใน
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สังคมไทย ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัด

ชายแดนใต้จะหมดไปเมื่อผู ้คนในสังคมไทย  

“มีจนิตนาการถึงชมุชนชาตขิองตน ชนดิท่ีเปิดพ้ืนท่ี

ให้กับแผ่นดินและผู้คน ซึ่งด�ารงอยู่และก่อก�าเนิด

มาจากจนิตนาการท่ีต่างออกไป ด�ารงอยู่ได้อย่างมี

ศักดิ์ศรีเสมอกัน” (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2551) 

 ท้ายที่สุดนี้ แม้การบริหารจัดการ สังคม 

พหวัุฒนธรรมตลอดจนการขจดัปัญหาความขัดแย้ง 

ท่ีสืบเน่ืองจาก ความแตกต่างหลากหลายทาง 

เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องยาก 

และต้องอาศัยระยะเวลายาวนานใน การปลูกฝัง 

ให้คนในสงัคมเกิดการรบัรู ้และปรบัเปลีย่นความคิด 

ตลอจนยอมรับ ความแตกต ่างหลากหลาย  

โดยเฉพาะใน สังคมไทยท่ีคนส่วนใหญ่มีความ 

เชื่อมั่นใน ความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียว

ทาง วัฒนธรรมเสมอมา แต่ถึงกระนั้นสิ่งเหล่าน้ี  

ก็ถือเป็นแนวคิดทีส่�าคัญและจ�าเป็นทีร่ฐัควรส่งเสริม 

ให้คนทุกคนตระหนักว่าสังคมไทยมีความแตกต่าง

หลากหลาย ทางวัฒนธรรม อันถือว่าเป็นความคิด

พ้ืนฐานของคนในสังคม ท่ีขึ้นชื่อว่าเป็น “สังคม

ประชาธิปไตย” ที่จะต้องยอมรับเข้าใจ เคารพ และ

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้ความคิดและความเชื่อ

จะแตกต่างกัน ก็ตาม ซึ่งผู้เขียนเชื่อเป็นอย่างย่ิง 

ว่าหาก ทุกคนสามารถตระหนักและปรับเปลี่ยน

ทศันคตดิงัทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ สงัคมจะปราศจาก

ปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจาก ความแตกต่าง

หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบวิธีคิด ความทุ่มเทในการท�างาน และความสุขของ

บุคลากรในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจ�าแนกกรอบวิธีคิดเป็น 2 ประเภท คือ กรอบวิธีคิดติดฝัง

แน่น (fixed mindset) และ กรอบวิธีคิดแบบเติบโต (growth mindset) กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย จ�านวน 39,861 คน จาก 27 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการส�ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความ

ผูกพัน และ สมดุลแห่งชีวิตการท�างานของบุคลากรในช่วงปี 2561-2562 เก็บข้อมูลโดยโดยสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ผลการศึกษา พบว่า (1) ลักษณะของกรอบวิธีคิดของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งมีกรอบวิธีคิด

ท่ีเอือ้ไปสูก่รอบวิธีคิดแบบเติบโต โดยบคุลากรสายวชิาการมสัีดส่วนของผูท่ี้มกีรอบวิธีคดิแบบเตบิโตมากกว่า

สายสนับสนุน (2) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบวิธีคิด ความทุ่มเทในการท�างาน และ ความสุข  

พบว่าบุคลากรทีม่กีรอบวิธีคิดแบบเติบโตมคีวามทุม่เทในการท�างานสงูกว่าผูท้ีม่กีรอบวิธีคดิตดิฝังแน่น และ

ผู้ที่มีกรอบวิธีคิดแบบเติบโตมีความสุขในการท�างานสูงกว่าผู้ที่มีกรอบวิธีคิดติดฝังแน่น แต่ความสัมพันธ์

ระหว่างกรอบวิธีคิดและความสุขในภาพรวมมีทิศทางไม่ชัดเจน การศึกษาน้ีสะท้อนความจ�าเป็นในการ 

เสริมสร้างกรอบวิธีคิดแบบเติบโตให้แก่บุคลากรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ค�าส�าคัญ: กรอบวิธีคิดแบบเติบโต ความสุข ความทุ่มเทในการท�างาน กรอบวิธีคิดติดฝังแน่น กรอบวิธีคิด
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ABSTRACT

 This study focused on the relationship between mindset, job dedication, and happiness 

of workers in the tertiary education. Two mindsets were identified comprising of fixed mindset and 

growth mindset. 39,861 staff in 27 universities were sampling which were ready to join the survey 

of quality of life, happiness, engagement, and worklife balance in 2018-2019. Data were collected 

by Institute for Population and Social Research, Mahidol University and Thai Health Promotion 

Foundation. The findings show that (1) almost half of the sample have growth mindset. Growth 

mindset is over represented among academic personnel comparing to that of supporting staff. 

(2) Workers with a growth mindset are more dedicated to work than those with fixed mindset. 

Moreover, those with growth mindset are happier with their job than fixed-mindset workers. 

Nevertheless, unclear relationship between mindset and the overall happiness is found. This study 

shows the need of organizations to foster growth mindset of workers for their sustainable growth.

Keywords: Growth Mindset, Happiness, Job Dedication, Fixed Mindset, Mindset 

บทน�า

 องค์กรในปัจจบุนัต้องเผชญิกับการแข่งขนั

ท่ีเข้มข้นในโลกธุรกิจ เผชิญการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็วของตลาด และความไม่แน่นอนจาก

ภายนอก ซึ่งการจะเอาชนะความท้าทายภายนอก

เหล่าน้ีได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงาน 

ในองค์กร ท้ังนี้องค ์กรจะไม่สามารถประสบ 

ความส�าเร็จได้หากไม่สามารถดึงดูดและรักษา

พนักงานท่ีมีความสามารถให้คงอยู่ และจูงใจ

พนักงานให้ทุ่มเทการท�างานแก่องค์กร (Eversole, 

Venneberg, & Crowder, 2012) เนื่องจากกลไก

ส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

และก้าวเดินต ่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลอย่างต่อเนือ่งนัน้ต้องอาศัยการขบัเคลือ่น

ของบุคลากร การขยายตัวของสถานประกอบการ

จ�าเป็นต้องพ่ึงความสามารถรอบด้านของพนกังาน

ทั้งความสามารถด้านการผลิต และความสามารถ

ในการบริการครบวงจรต้ังแต่ออกแบบจนถึง 

การส่งสินค้าแก่ลูกค้า (Nakwiboonwong, 2016) 

เมือ่องค์กรได้คดัเลือกผู้ท่ีมคีวามสามารถเข้ามาแล้ว 

การพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้คงไว้ซึ่งทักษะ

การท�างาน และ เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานเป็น

ส่ิงทีอ่งค์กรต้องดแูล ดงัน้ันการพัฒนาประสิทธิภาพ

ของบุคลากรจึงเป ็นเรื่องท ้าทายขององค ์กร 

(Davenport, Thomas, & Cantrell, 2002) ซึง่ส่งผล

โดยตรงต่อการขยายตวัและความย่ังยืนขององค์กร

 บุคลากรสร้างผลงานทีแ่ตกต่างหลากหลาย

ให้แก่องค์กร การท�างานของเขามีฐานรากอยู่บน

บุคลิกภาพ ค่านิยม ความคิด มโนทัศน์ ความเชื่อ 

และทัศนคติที่หลากหลาย ซึ่งมีผลเก่ียวข้องกับ

ประสิทธิภาพในการท�างาน (Awadh & Wan Ismail, 

2012). ภายใต้ความเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อ 
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ทัศนคติ และมโนทัศน์ มาสู่ประสิทธิภาพในการ

ท�างานน้ัน Carol S. Dweck นักจติวิทยาได้น�าเสนอ

กรอบวิธีคิด (mindset) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดของ

บุคคลที่มีฐานรากมาจากทัศนคติ ความเชื่อ และ

มโนทัศน์ อันเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมที่แสดงออก 

และการตัดสินใจของบุคคล (Dweck, 2016)  

โดยได้แบ่งกรอบวิธีคิดเก่ียวกับความเก่งและ 

ความสามารถของตนเองออกเป็น 2 ประเภท คือ 

กรอบวิธีคิดติดฝังแน่น (fixed mindset) และ  

กรอบวิธีคิดแบบเติบโต (growth mindset) ซึ่ง 

ผู ้ท่ีมีกรอบวิธีคิดที่แตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรม 

ที่แสดงออกแตกต่างกันด้วย 

 ในทางธุร กิจและการบริหารจัดการ

ทรพัยากรมนษุย์ กรอบวิธีคดิแบบเตบิโต ได้รบัการ

ยอมรับว่าเป็นพลังขับเคลื่อนการท�างานที่ดีให้แก่

พนักงาน ทั้งในแง่ของการสร้างแรงบันดาลใจ  

ความผูกพัน และความทุ ่มเทในการท�างาน 

เนื่องจากผู้ท่ีมีกรอบวิธีคิดแบบเติบโต จะเชื่อว่า 

ความสามารถของเขาเป็นส่ิงท่ีพัฒนาได้ อาจจะด้วย

การท�างานหนัก การมีกลยุทธ์ที่ดี หรือ การได้รับ 

ค�าแนะน�าของผู้อื่น ซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะผลักดัน

ให้เขาพยายาม พร้อมท่ีจะเรยีนรู ้และ กล้าเผชญิหน้า

กับปัญหา ผู ้ท่ีมีกรอบวิธีคิดแบบเติบโตจึงมักมี 

แนวโน้มที่จะประสบความส�าเร็จมากกว่าผู ้ท่ีมี

กรอบวิธีคิดติดฝังแน่น ซึ่งคนเหล่านี้เชื่อว่าความ

สามารถของคนขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ที่มีมาอยู่แล้ว 

ความสามารถเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้น  

ผู ้ที่มีกรอบวิธีคิดติดฝังแน่นจึงเป็นผู ้ที่ยึดติดกับ 

สิง่เดมิๆ เปลีย่นแปลงยาก ไม่พร้อมทีจ่ะเรยีนรู ้และ 

ไม่ชอบเผชิญหน้ากับปัญหา (Dweck, 2009) 

อย่างไรก็ตามพนกังานในองค์กรมคีวามหลากหลาย

ในกรอบวิธีคิด พนักงานบางคนมีความสุดโต่งใน 

วิธีคิดที่มุ ่งไปที่กรอบวิธีคิดแบบเติบโต บางคน 

มีความสุดโต่งในวิธีคิดท่ีมุ่งไปในทิศทางตรงข้ามสู่

กรอบวิธีคิดติดฝังแน่น ในขณะที่พนักงานอีก

จ�านวนมากมจีดุยืนของความคดิในพ้ืนทีส่่วนกลาง

ระหว่างกรอบวิธีคิดติดฝังแน่นและเติบโต ซึ่ง 

ส่งผลต่อพฤตกิรรมและการตดัสนิใจในการท�างาน 

ทีแ่ตกต่างกันไป แม้ว่าความส�าเรจ็ของคนจะขึน้อยู่

กับทัง้พรสวรรค์และการฝึกฝน แต่นกับริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ต่างมุ ่งให้ความส�าคัญต่อการ 

เสริมสร้างกรอบวิธีคิดแบบเติบโตให้กับพนักงาน

ของตนเองเป็นหลัก (Chan, 2012; O’Brien & 

Lomas, 2017)

 “มหาวิทยาลัย” เป็นแหล่งสร้างเสริมทาง

ปัญญาและอารมณ์ท่ีส�าคัญของนักศึกษา เป็นท้ัง

องค์กรผลติคน พร้อมกับเป็นแหล่งรวมของปัญญา

ชนของประเทศ ทั้งนี้ครู อาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู ้สร้างความรู ้ นวัตกรรม  

และเป็นผูบ่้มเพาะก�าลงัแรงงงานในอนาคต ต้องเป็น 

“คนท่ีมีคุณภาพ ทรงคุณค่า มีความสุข และ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพ่ือให้สามารถผลิตคนเก่งท่ีมี

คุณภาพและมีความสุขสู ่ภาคการท�างานของ

ประเทศได้ดีสืบต่อไป ซึ่งโดยพ้ืนฐานแล้วครูเป็นก

ลุ่มบุคคลที่มีแรงจูงใจในการท�างานอยู่ในระดับสูง 

(Thongmeesri, & Patpimpakom, 2016) อย่างไร

ก็ตาม บรรยากาศการแข่งขันในภาคการศึกษาใน

ตลาดโลกผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัต้องพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองในทุกมติ ิเพ่ือให้สามารถก้าวผ่านมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 

และตดิอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก (University Global 

Ranking) เพ่ือเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ได้ส�าเร็จ (Masron, Ahmad, & Rahim, 2012) 

มหาวิทยาลัยไทยจ�าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการ
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เรียนการสอน ควบคู ่ กับการวิจัย และตีพิมพ์

บทความระดับสากล ทั้ งนี้ความส�าเร็จของ

มหาวิทยาลัยข้ึนอยู่กับความสามารถของบุคลากร

เป็นหลัก ที่ต ้องมีท้ังศักยภาพในการผลิตองค์ 

ความรู้ และความร่วมมือร่วมใจที่จะทุ่มเทในการ

ท�างานเพื่อองค์กร

วัตถุประสงค์

 บทความวิจยันีใ้ห้ความส�าคัญกบักรอบวิธี

คิดของบุคลากรทีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ท�างาน โดยมุ่งศึกษาลักษณะของกรอบวิธีคิด 

และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบวิธีคิด

และความทุ่มเทในการท�างาน รวมถึง ความ

สัมพันธ์ระหว่างกรอบวิธีคิดกับความสุขของ

บุคลากรในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

โดยมคี�าถามวิจยัหลกัคอื กรอบวิธคีดิของบคุลากร

ในมหาวิทยาลัยมีลักษณะอย่างไร และ มีความ

สัมพันธ์อย่างไรต่อความทุ ่มเทในการท�างาน 

เพ่ือองค์กร และความสขุของบคุลากร เพ่ือเพ่ิมเตมิ

องค์ความรู ้ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

ในองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบ

กลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร 

พัฒนาความสามารถของบคุลากร และเพ่ิมผลติภาพ

ให้แก่องค์กรได้ต่อไป

กรอบแนวคิด

 วิธีคดิเก่ียวกบัการเรยีนรู ้ความฉลาด และ

ความสามารถของเรามีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม

ของเรา และมีความส�าคัญต่อความก้าวหน้า และ

ความสามารถในการเรียนและการท�างาน การ

ศกึษานีใ้ช้กรอบแนวคิดเรือ่ง กรอบวิธีคิด (mindset) 

ของ ศาสตราจารย์ ดร. Carol S. Dweck (2008) ซึง่

แบ่งกรอบวิธีคิดออกเป็น 2 ประเภท คือ กรอบวิธี

คิดติดฝังแน่น (fixed mindset) และ กรอบวิธีคิด

แบบเติบโต (growth mindset) ซึ่งกรอบวิธีคิดที่

แตกต่างจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้ารอบตัวแตกต่างกันด้วย (ภาพที่ 1) บุคคล

ที่เช่ือว่าความสามารถของพวกเขาสามารถพัฒนา

ได้ โดยการท�างานหนัก การวางกลยุทธ์ทีด่ ีและ การ

เรียนรู้จากค�าแนะน�าของคนรอบข้าง จดัเป็นบคุคล

ที่มีกรอบวิธีคิดแบบเติบโต ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะ

ประสบความส�าเร็จมากกว่าผูท้ีม่กีรอบวธีิคดิตดิฝัง

แน่น ทีเ่ชือ่ว่าพรสวรรค์ของพวกเขาคอืของขวัญท่ีมี

มา แต่ก�าเนิด ไม่จ�าเป็นต้องพัฒนา หรือพยายาม

ไขว่คว้า (Dweck, 2016)
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ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของกรอบวิธีคิด (ดัดแปลงจาก Nigel Holmes (2017))

วิธีการด�าเนินการวิจัย

  การศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ข้อมูล

ทุติยภูมิจากฐานข้อมูลโครงการ“การสร้างเสริม 

สุขภาวะองค์กรแบบย่ังยืน: จากมหาวิทยาลัย 

แห่งความสขุไปสูอ่งค์กรสขุภาวะ” ซึง่ส�ารวจในช่วง

ปี 2561-2562* โดยสถาบันวิจัยประชากรและ 

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับส�านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ซึ่ งด�าเนินการส�ารวจคุณภาพชี วิต ความสุข  

ความผูกพัน และ สมดุลแห่งชีวิตการท�างาน 

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเครือข่าย 41 แห่ง 

ซึ่งร่วมลงนามใน MOUมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

โดยในช่วงปี 2561-2562 มีมหาวิทยาลัยที่พร้อม

ส�ารวจฯทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 27 แห่ง

  ประชากรที่ใช ้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ

บุคลากรในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งใน

ส่วนของบุคลากรสายวิชาการและ บุคคลากร 

สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มตัวอย่าง

เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่าย

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข จ�านวน 39,861 คน  

จาก 26 มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ ท่ีร่วมการส�ารวจฯ 

ในปี 2561 - 2562 โดยใช้เคร่ืองมือวัดความสุข 

(HAPPINOMETER) 

 การศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยการ 

ทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบ ANOVA  

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์

*หมายเหตุ: ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก สถาบันวิจัยประชากร

และสงัคม มหาวิทยาลยัมหดิล (โครงการวิจยั) http://www.ipsr.

mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/ResearchProjectDetail.

aspx?ProjectId=777 
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ตารางที่ 1 จ�านวนมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามประเภทและสถานที่ตั้ง

ประเภทมหาวิทยาลัย จ�านวน

มหาวิทยาลัยรัฐบาล 19 แห่ง

มหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 แห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง

สถานที่ตั้ง จ�านวน

กรุงเทพมหานคร 10 แห่ง

ภาคกลาง 6 แห่ง

ภาคเหนือ 4 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง

ภาคใต้ 4 แห่ง

ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์

 1) กรอบวิธีคิด (mindset) คือ ตัวแปร 

ที่สะท้อนชุดความคิด ความเชื่อ ความยึดติด และ

มโนทัศน์ของมนุษย์ ที่มีต่อคุณลักษณะของตนเอง 

เช่น ความฉลาด และความสามารถ ซึง่จะส่งผลต่อ

พฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ จ�าแนกได้  

2 ประเภท คอื กรอบวิธีคิดตดิฝังแน่น (fixed mindset) 

และ กรอบวิธีคิดแบบเติบโต (growth mindset) 

 ตวัแปรกรอบวธีิคดิ เป็นการรวมข้อค�าถาม 

4 ค�าถาม (ตารางที่ 2) ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Carol S. Dweck (Dweck, 2009) โดยวิธีการ  

factor analytic procedure ผู ้วิจัยได้ปรับค่า

คะแนนในแต่ละข้อค�าถามให้เป็นค่ามาตรฐาน 

(standardized) และให้ค่าน�า้หนกัแต่ละข้อค�าถาม

จากค่าเมตริกของ factor loading ค่า KMO เท่ากบั 

0.691 และการทดสอบสมมติุฐานด้วยสถิติ Bartlett 

(Bartlett’s test of sphericity) ให้ค่า P-value < 0.01 

ซึง่ชีว่้าตวัแปรมคีวามสมัพันธ์กัน และการวิเคราะห์

ปัจจัยเหมาะสมกับข้อมูล กลุ่มปัจจัยภายใต้กลุ่ม

ตวัอย่างนีส้ามารถควบรวมปัจจยัได้ (sample was 

factorable) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ

กรอบวิธีคิด จึงประกอบด้วย ปัจจัยกรอบวิธีคิด
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ตารางที่ 2  สัมประสิทธิ์คะแนนปัจจัย (Component Score Coefficient Matrix) 

ตัวแปร Component 1

X
1

โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพ่ิมเตมิจากแหล่งความรูต่้าง ๆ 

หรือไม่

☐1. ไมส่นใจ/สนใจน้อยท่ีสดุ ☐2. น้อย ☐3. ปานกลาง ☐4. มาก ☐5. มากท่ีสดุ

0.333

X
2

โดยรวมแล้ว ทา่นสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่

☐1. ไมส่นใจ/สนใจน้อยท่ีสดุ ☐2. น้อย ☐3. ปานกลาง ☐4. มาก ☐5. มากท่ีสดุ

0.337

X
3

ทา่นเป็นคน คดิใหม ่ท�าใหม ่เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กบัองค์กรของทา่นระดบัใด

☐1. ไม่/น้อยที่สุด ☐2. น้อย ☐3. ปานกลาง ☐4. มาก ☐5. มากที่สุด

0.319

X
4

ในแต่ละวัน ท่านท�างานอย่างมีเป้าหมายหรือไม ่

☐1. ไม่/น้อยที่สุด ☐2. น้อย ☐3. ปานกลาง ☐4. มาก ☐5. มากที่สุด

0.290

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 คะแนนปัจจัยเพ่ือใช้แทนน�้าหนักของ

แต่ละตัวแปรในองค์ประกอบ ท�าให้ได้สมการเชิง

เส้นขององค์ประกอบ “กรอบวิธีคิด” ดังนี้

 กรอบวิธีคิด = 0.333 X
1
 + 0.337 X

2
 + 

0.319 X
3
 + 0.290 X

4

 i) กรอบวิธีคิดแบบเติบโต (growth 

mindset) สกัดจากคะแนนของตัวแปร “กรอบวิธี

คิด” ที่สูงกว่าคะแนนระดับเฉลี่ย ซึ่งสะท้อนกรอบ

วิธีคิดที่สะท้อนมโนทัศน์ของคนที่พร้อมจะเรียนรู้ 

กล้าเผชญิหน้ากับปัญหา มุง่มัน่พัฒนาตนเอง และ

มีแรงบันดาลใจในการท�างาน 

 ii) กรอบวธีิคิดติดฝังแน่น (fixed mindset) 

สกัดจากคะแนนของตัวแปร “กรอบวิธีคิด” ท่ีเท่ากับ

หรือต�่ากว่าคะแนนระดับเฉลี่ย ซึ่งสะท้อนกรอบวิธี

คิดท่ีสะท้อนมโนทัศน์ของผู ้ที่แสดงภาพลักษณ์ 

ที่เก่ง ฉลาดด้วยตนเองอยู่แล้ว โดยไม่ต้องไขว่คว้า

ความรู ้ใหม่ๆ ไม่ชอบเผชิญหน้ากับปัญหาและ

ความท้าทาย และไม่มุ ่งเน้นการท�างานหนัก  

ความพยายาม และการฝึกฝน 

 1) ความทุ่มเทในการท�างาน เป็นตัวแปร

ที่ ผู ้ ให ้ข ้อมูลประเมินตนเองเ ก่ียวกับระดับ 

ความทุ่มเทในการท�างานของตนเอง จากข้อค�าถาม 

“ท่านทุม่เทท�างานเพ่ือประโยชน์ขององค์กรของท่าน

ระดับใด” มีตัวเลือกค�าตอบทั้งหมด 5 ตัวเลือกคือ 

1. ไม่/น้อยท่ีสุด 2. น้อย 3. ปานกลาง 4. มาก  

5. มากที่สุด

 2) ความสุขในการท�างาน เป็นตัวแปรท่ี 

ผูใ้ห้ข้อมลูประเมนิตนเองเก่ียวกับระดบัความสขุใน
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การท�างาน ของตนเอง จากข้อค�าถาม “โดยรวมแล้ว 

ท่านท�างานอย่างมีความสุขหรือไม่” มีตัวเลือก 

ค�าตอบท้ังหมด 5 ตัวเลือกคือ 1. ไม่มี/น้อยที่สุด  

2. น้อย 3. ปานกลาง 4. มาก 5. มากที่สุด

 ความสุข เป็นตัวแปรที่ผู้ให้ข้อมูลประเมิน

ระดบัความสขุในภาพรวมของตนเอง จากข้อค�าถาม 

“ปัจจุบัน ความสุข ของท่านอยู ่ในระดับใด”  

ซึ่งตัวแปรความสุข เป็นข้อมูลประเภทมาตรวัด

อัตราส่วน (Ratio Scale) ในลักษณะข้อมูลเชิง

ปริมาณแบบต่อเนื่อง (Continues Data) หมายถึง 

ข้อมลูความสขุทีเ่ป็นจ�านวนจรงิซึง่สามารถบอกหรอื

ระบุได้ทุกค่าที่ก�าหนด เช่น 5.219 3.482 เป็นต้น  

โดยมีค่าระหว่าง 0-10 เริ่มจาก 0 หมายถึง ไม่มี

ความสุขเลย ไปจนถึง 10 หมายถึงมีความสุขที่สุด

ผลการวิจัย

 ลักษณะทางประชากรและการท�างาน

ของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างบุคลากรในการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

73.9 และเป็นพนกังานสายสนบัสนนุคดิเป็นร้อยละ 

75 (ตารางที3่) แรงงานส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยักลางคน 

โดยร้อยละ 61.8 เป็นบคุลากรอายุ 25- 44 ปี หรือ 

เป็นรุ่นประชากรกลุ่มสหัสวรรษ (Millennium หรือ 

Generation Y) และ กลุ่ม X ( Generation X) อายุ

เฉล่ียของบคุลากรในมหาวิทยาลัยของกลุ่มตวัอย่าง 

ประมาณ 39.3 ปี เมื่อพิจารณาสถานที่ท�างาน 

พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมากกว่าคร่ึงหนึ่งท�างาน 

ในสถานศึกษาที่ตั้ งอยู ่ในเขตภาคกลางและ

กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 62.5) และส่วนใหญ่อยู่

ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐบาล (ร้อยละ 89.6)

ตารางที่ 3  ร้อยละของบุคลากรในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาจ�าแนกตามคุณลักษณะของบุคลากร  

(n=39,861)

                      คุณลักษณะของบุคลากร ร้อยละ

1. สายงาน

สายวิชาการ  25.0

สายสนับสนุน  75.0

  รวม                    100.0 

2. เพศ

ชาย  25.4

หญิง  73.9

เพศทางเลือก  0.6

  รวม                    100.0 
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                      คุณลักษณะของบุคลากร ร้อยละ

3. อายุ

กลุ่มอายุ 18-24 ปี  6.3

กลุ่มอายุ 25-34 ปี  31.1

กลุ่มอายุ 35-44 ปี  30.7

กลุ่มอายุ 45-54 ปี  19.6

กลุ่มอายุ 55-60 ปี  10.9

กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป  0.7

รวม 100.0 

อายุเฉลี่ย= 39.3

4. สถานที่ท�างาน

กรุงเทพมหานคร  22.7

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)  39.8

ภาคเหนือ  17.8

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5.3

ภาคใต้ 14.3

รวม 100.0 

5. ประเภทมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรัฐบาล  89.6

มหาวิทยาลัยเอกชน  2.4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  7.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  1.1

 ผลการศึกษาด้านกรอบวิธีคิด พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีกรอบวิธีคิดท่ีเอ้ือไปสู่กรอบวิธีคิด

แบบเติบโต โดยร้อยละ 47.2 ถูกจัดเป็นกลุ ่ม

ตัวอย่างท่ีมีกรอบวิธีคิดแบบเติบโต และประมาณ

สองในสาม (ร้อยละ 64.2) มีความสนใจในการ

แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้

ต่างๆในระดับมากถึงมากท่ีสุด และสามในสี่ของ

กลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 74.3) มีความสนใจท่ีจะ

พัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตในระดับ

มากถึงมากที่สุด นอกจากน้ีพบว่า มากกว่าครึ่ง 

ประเมนิว่าตนเองเป็นคน คดิใหม่ ท�าใหม่ เพ่ือสร้าง

ความก้าวหน้าให้กับองค์กร (ร้อยละ 57.3) และ 

ร้อยละ 69.3 ประเมินว่าตนเองท�างานอย่างม ี

เป้าหมาย (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4  ร้อยละของบุคลากรในการศึกษาระดับอุดมศึกษาจ�าแนกตามองค์ประกอบด้านกรอบวิธีคิด  

(n=39,861)

ปัจจัยด้านการท�างาน ร้อยละ

1. กรอบวิธีคิด (mindset)
กรอบวิธีคิดแบบเติบโต (growth mindset) 47.2
กรอบวิธีคิดติดฝังแน่น (fixed mindset) 52.8

รวม                                       100.0 
2. ความสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ

ไม่สนใจ/สนใจน้อยที่สุด 0.4
น้อย 2.9
ปานกลาง 32.5
มาก 46.4
มากที่สุด 17.8

รวม                                                                               100.0  
3. ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต

ไม่สนใจ/สนใจน้อยที่สุด 0.3
น้อย 1.8
ปานกลาง 23.6
มาก 50.7
มากที่สุด 23.6

                                 รวม                                                                         100.0
4. การเป็นคน คิดใหม่ ท�าใหม่ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร

ไม่/น้อยที่สุด 0.6
น้อย 3.3
ปานกลาง 38.7
มาก 42.7
มากที่สุด 14.6

รวม 100.0  
5. การท�างานอย่างมีเป้าหมาย

ไม่/น้อยที่สุด 0.9
น้อย 2.5
ปานกลาง 27.3
มาก 53.5
มากที่สุด 15.8

รวม                                       100.0 
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กรอบวิธีคิดและความทุ่มเทในการท�างาน 

 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบวิธี

คิด และ ระดับความทุ่มเทในการท�างานของกลุ่ม

ตวัอย่างบคุลากรในการศึกษาระดับอดุมศึกษา พบ

ว่า ผูท้ีม่กีรอบวิธีคดิแบบเติบโตมคีวามทุม่เทในการ

ท�างานสูงกว่าผู้ที่มีกรอบวิธีคิดติดฝังแน่น โดยการ

ทดสอบไคสแควร์ ชี้ว่าประเภทกรอบวิธีคิดมีความ

สัมพันธ์กับระดับความทุ่มเทในการท�างาน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5) ร้อยละ 94.9 ของ 

ผู ้ ท่ีมีกรอบวิธีคิดแบบเติบโตทุ ่มเทท�างานเพ่ือ

ประโยชน์ขององค์กรในระดับมากถึงมากที่สุด  

ซึ่งมากกว ่าสัดส ่วนของผู ้ที่ ทุ ่มเทท�างานเพื่อ

ประโยชน์ขององค์กรในระดับมากถึงมากที่สุดของ

กลุ่มผู้มีกรอบวิธีคิดแบบติดฝังแน่น (ร้อยละ 68.8) 

ในทางกลับกันสัดส่วนของ ผู ้ที่ทุ ่มเทท�างาน 

เพ่ือประโยชน์ขององค์กรในระดับน้อยที่สุดถึงปาน

กลางของกลุ่มผู้มีกรอบวิธีคิดแบบติดฝังแน่นสูง

กว่ากลุ่มผู ้มีกรอบวิธีคิดแบบเติบโตถึง 6 เท่า  

(ร้อยละ 31.2 และร้อยละ 5.1 ตามล�าดับ) 

ตารางที่ 5 ร้อยละบุคลากรในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาจ�าแนกตามประเภทกรอบวิธีคิด และ ระดับ

ความทุ่มเทในการท�างาน 

กรอบวิธีคิด

ความทุ่มเทในการท�างาน ติดฝังแน่น เติบโต

ไม่/ทุ่มเทน้อยที่สุด 0.7 0.1

น้อย 1.7 0.2

ปานกลาง 28.8 4.8

มาก 58.3 51.8

มากที่สุด 10.5 43.1

รวม ( n= 39,861) 100.0 100.0

Pearson Chi-Square 7722.653

P-value < 0.01

 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสายงาน 

และ กรอบวิธีคิด พบว่าภาระกิจรับผิดชอบในการ

ท�างานมีความสัมพันธ์กับรูปแบบกรอบวิธีคิดของ

บุคลากรในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 6) โดยสายวิชาการ 

มีสัดส่วนของผู้ที่มีกรอบวิธีคิดแบบเติบโตมากกว่า

สายสนับสนุน (ร้อยละ 61 และร้อยละ 42.6  

ตามล�าดับ)
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ตารางที่ 6  ร้อยละบคุลากรในภาคการศกึษาระดบัอดุมศกึษาจ�าแนกตามประเภทสายงาน และ กรอบวิธีคดิ

กรอบวิธีคิด รวม

( n= 39,861)สายงาน ติดฝังแน่น เติบโต

สายวิชาการ 39.0 61.0% 100.0

สายสนับสนุน 57.4 42.6% 100.0

Pearson Chi-Square 999.658

P-value < 0.01

 กรอบวิธีคิดและความสุข 

 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบวิธี

คดิ และ ความสขุของกลุม่ตัวอย่างบคุลากรในภาค

การศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า ประเภทของ

กรอบวิธีคดิมคีวามสมัพันธ์กับระดับความสขุในการ

ท�างาน แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในชีวิต

ภาพรวม โดยการทดสอบไคสแควร์ ชี้ว่าประเภท

กรอบวิธีคดิมคีวามสมัพันธ์กับระดับความสขุในการ

ท�างาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 7) 

มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 59.4) ของผู้ที่มีกรอบวิธีคิด

แบบเตบิโตท�างานอย่างมคีวามสขุในระดบัมากถึง

มากที่สุด ซึ่งมากกว่าสัดส่วนของผู้ที่ท�างานอย่างมี

ความสขุในระดบัมากถึงมากท่ีสดุของกลุม่ผูม้กีรอบ

วิธีคดิแบบตดิฝังแน่น (ร้อยละ 36.9) อย่างไรก็ตาม

ผลการทดสอบ ANOVA (ตารางที่ 8) ชี้ว่าประเภท

ของกรอบวิธีคิดไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขใน

ภาพรวม โดยค่าเฉล่ียความสุขของผูท่ี้มกีรอบวธีิคดิ

แบบเติบโตเท่ากับ7.591 จากการให้คะแนนความ

สุขในช่วง 0 -10 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยความ

สุขของผู้ที่มีกรอบวิธีคิดแบบติดฝังแน่น (ค่าเฉลี่ย

ความสขุ = 7.496) เพียงเลก็น้อย ในขณะทีส่ายงาน

ทีรั่บผิดชอบมคีวามสัมพันธ์กับความสุขในภาพรวม 

โดยค่าเฉลีย่ความสขุของสายสนับสนนุสงูกว่าสาย

วิชาการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ค่าเฉล่ียความ

สุข = 7.655 และ 7.226 ตามล�าดับ)

ตารางที่ 7 ร้อยละบุคลากรในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาจ�าแนกตามประเภทกรอบวิธีคิด และ ระดับ

ความสุขในการท�างาน 

กรอบวิธีคิด
โดยรวมแล้ว ท่านท�างานอย่างมีความสุขหรือไม่ ติดฝังแน่น เติบโต

ไม่/มีน้อยที่สุด 2.6 4.3
น้อย 7.8 7.4
ปานกลาง 52.7 28.8
มาก 33.3 44.7
มากที่สุด 3.6 14.7

รวม ( N= 39,861) 100.0 100.0
Pearson Chi-Square 3167.699

P-value < 0.01
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ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ยระดับความสุขภาพรวม จ�าแนกตามประเภทสายงาน และ กรอบวิธีคิด

Mindset

สายงาน Fix Growth รวม F
 Mindset

=3.405

สายวิชาการ 7.625 6.976 7.226

สายสนับสนุน 7.465 7.903 7.655

รวม 7.496 7.591

Fสายงาน=5.133** ( N= 39,861)

[ANOVA Test of Model] F= 4.365**

หมายเหตุ: * P-value <0.05

  ** P-value <0.01

 อย่างไรก็ตามกรอบวิธีคิด ความสุข และ

สายงาน มีความสัมพันธ ์ต ่อกันในรูปแบบท่ี 

หลากหลาย ส�าหรับบุคลากรในสายวิชาการ  

นักวิชาการท่ีมีกรอบวิธีคิดติดฝังแน่นมีระดับ 

ความสุขภาพรวมสูงกว่านักวิชาการท่ีกรอบวิธีคิด

แบบเตบิโต ซึง่นักวิชาการทีม่กีรอบวธีิคิดติดฝังแน่น 

เป็นผูท่ี้ตัง้เป้าหมายในการท�างาน และเชือ่ว่าความ

พยายาม อตุสาหะจะช่วยน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ ท�าให้

คาดหวังจากตนเองสูงในระหว่างการด�าเนินงาน  

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความวิตกกังวล หรือความเครียด

ได้ ในทางกลับกันบุคลากรสายสนับสนุนที่มีกรอบ

วิธีคิดแบบเติบโตมีความสุขในภาพรวมสูงกว่า 

ผู้ที่มีกรอบวิธีคิดติดฝังแน่น ซึ่งผู้ที่มีกรอบวิธีคิด

แบบเตบิโต เป็นผูท้ีเ่ปิดรบัความคดิใหม่ และมุง่มัน่

พัฒนา ซึ่งการเป็นคนคิดก้าวหน้าอาจมีผลให้เขามี

โอกาสรบัผดิชอบงานทีท้่าทางกว่าปกติ และไม่เกิด

ความจ�าเจในการท�างาน

สรุปและอภิปรายผล

 “คน” เป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญในการ 

น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ วิธีคิด ทัศนคติและ 

มโนทัศน์ของคนย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท�างาน บทความน้ีศึกษาลักษณะของกรอบวิธีคิด

ของบุคลากรในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างกรอบวิธีคดิและ

ความทุ่มเทในการท�างาน รวมถึง ความสัมพันธ์

ระหว่างกรอบวิธีคิดและความสุข 

 ผลการศกึษาชีว่้าในภาพรวมกลุม่ตัวอย่าง

เกือบครึ่งมีกรอบวิธีคิดที่เอื้อไปสู่กรอบวิธีคิดแบบ

เตบิโต และมคีวามสนใจในระดบัสงูในการแสวงหา

ความรู ้ใหม่ๆ มีความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง 

ประเมินว่าตนเองเป็นคน คิดใหม่ ท�าใหม่ หรือ 

ประเมนิว่าตนเองท�างานอย่างมเีป้าหมาย บคุลากร

สายวชิาการมสีดัส่วนของผูท้ีม่กีรอบคดิแบบเตบิโต

มากกว่าสายสนับสนุน
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 และเมือ่ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างกรอบ

วิธีคดิและความทุ่มเทในการท�างาน ชีว่้าผูท่ี้มกีรอบ

วิธีคดิแบบเตบิโตมคีวามทุม่เทในการท�างานสงูกว่า

ผู้ที่มีกรอบวิธีคิดติดฝังแน่น สอดคล้องกับ Dweck 

(2009) ทีพ่บว่า ผูท่ี้มกีรอบวิธีคิดแบบเติบโตมคีวาม

เชื่อว่าความพยายามเป็นกุญแจที่น�าไปสู่ความ

ส�าเรจ็ ผลพวงของความเชือ่นีจ้งึสะท้อนสูพ่ฤติกรรม

ในการท�างาน โดยจะมแีรงบนัดาลใจในการท�างาน 

และทุ่มเทการท�างาน

 และเมือ่ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างกรอบ

วิธีคิดและความสุข ชี้ว่า ผู ้ท่ีมีกรอบวิธีคิดแบบ

เติบโตมีความสุขในการท�างานสูงกว่าผู้ที่มีกรอบ 

วิธีคิดติดฝังแน่น เนื่องจากความพร้อมในการเรียน

รู ้และความพยายามเป็นแรงผลกัดันส�าคัญทีน่�าไป

สู่ความส�าเร็จ ผู ้ที่มีกรอบวิธีคิดแบบเติบโตจึงมี

โอกาสก้าวหน้าในงานสูง และโอกาสในความ

ก้าวหน้าของงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เพ่ิมระดับ

ความพึงพอใจในการท�างาน (Bellou, 2010) 

อย่างไรก็ตามความสมัพันธ์ระหว่างกรอบวิธีคิดและ

ความสุขในภาพรวมมีทิศทางไม่ชัดเจน ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่าความสุขในภาพรวมแตกต่างจาก

ความสุขในการท�างาน โดยความสุขในการท�างาน

เป็นเพียงหน่ึงในหลายมติิของความสขุของมนษุย์ท่ี

เป็นองค์ประกอบของความสุขภาพรวม ความสุข 

ในการท�างานมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับกรอบวิธี

คิดที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดและความสามารถ

ของคน แต่ความสุขในภาพรวมมีความเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์กับกรอบวิธีคิดในระดับที่เบาบาง 

กล่าวคอื อารมณ์ของคน มผีลต่อระดบัความมัน่ใจ

ในตนเองของบุคคล (Briñol, Petty, & Barden, 

2007) อย่างไรก็ตาม อารมณ์เป็นเพียงส่วนหน่ึงของ

ความสุข เช่นเดียวกับความมั่นใจท่ีเป็นเพียง 

ส่วนหนึ่งของกรอบวิธีคิดเท่านั้น ดังนั้นภาพความ

สัมพันธ์ระหว่างความสุขและกรอบวิธีคิดจึงข้ึนอยู่

กับปัจจัยที่หลากหลาย

 อนึง่ความทุ่มเทในการท�างาน และความสุข

ในการท�างานเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมองค์กร 

ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนได้ ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้มีความ

สัมพันธ์กับกรอบวิธีคิดของบุคลากร ดังนั้นในการ

พัฒนาองค์กรจึงจ�าเป็นต้องมุ่งเสริมสร้างกรอบ 

วิธีคดิแบบเตบิโตให้แก่บคุลากรในองค์กร ซึง่สามารถ

ท�าได ้โดยการปรับทัศนคติบุคลากรเ ก่ียวกับ 

ความส�าเร็จในการท�างาน การปรับเปลี่ยนระบบ

การประเมนิบคุลากรทีมุ่ง่เน้นกระบวนการมากกว่า

ผลงาน หรือ กระตุ้นให้บุคลากรยอมรับค�าวิจารณ์

จากคนอื่น เป็นต้น (Dweck, 2008)
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บทคัดย่อ

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 ก�าหนดให้ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้จ�านวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อ

เสนอญัตตขิอแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญได้ แต่ในขณะน้ี หลกัเกณฑ์และวิธีการเข้าชือ่เสนอกฎหมายดงักล่าว

ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีวิธีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การตรวจสอบ การประกาศและการร้องคัดค้าน ท่ีไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นไปเพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของ

ประชาชน จ�าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเสียใหม่ โดยก�าหนดให้ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท�าหน้าที่ช่วยผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายในการยกร่างกฎหมาย ให้ความเห็นทาง

วิชาการ ด�าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน ตาม

รฐัธรรมนญูฯ มาตรา 77 และเป็นศนูย์กลางในการรวบรวมและตรวจสอบรายชือ่ของผูเ้ข้าชือ่เสนอกฎหมาย 

และก�าหนดให้สถาบนัพระปกเกล้าเป็นผูส้นบัสนุนการด�าเนินงานของส�านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร

และผู้ริเริ่มเข้าชือ่เสนอกฎหมาย ในขณะเดยีวกันก็จ�าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎร ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เพ่ือให้ตัวแทนของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการ

พิจารณาร่างกฎหมาย นัน้ และก�าหนดให้กรณีทีม่ผีูเ้สนอร่างพระราชบญัญัตทิีม่หีลกัการเดยีวกันหลายฉบบั 

สภาผู้แทนราษฎรต้องใช้ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอเป็นหลักในการพิจารณา และกรณีที่มี

ผู้เสนอร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเตมิทีม่หีลกัการเดยีวกันหลายฉบบั รฐัสภาต้องใช้ร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพ่ิม
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เติมท่ีประชาชนเข้าชือ่เสนอเป็นหลกัในการพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือให้เหน็ถึงความส�าคญัของใช้สิทธิในการมส่ีวน

ร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

ค�าส�าคัญ: การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ABSTRACT

 The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017) requires eligible voters of 

not less than ten thousand in number may entering their names for introduction a law and persons 

having the right to vote of not less than fifty thousand in number under the law on the public 

submission of a bill may entering their names for an amendment of the Constitution. But at this 

time, the rules and procedures for such submission of a bill shall be implemented in accordance 

with the Act on Submission a Petition for Introducing the Law, B.E. 2556 where described 

methods to promote and support for submission, inspection, announcement and objection 

inconsistent to the provisions of the public submission of a bill, that is not consistent with the 

current situation.Therefore, in order to exercise the right to submission a petition for Introducing 

the Law by voters subject to the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017), it is 

for promotion of direct political participation of the people. It is necessary to revise the law on 

submission a petition for introducing the law and prescribe that the Secretariat of the House of 

Representatives shall assist the initiator in proposing laws to draft laws, give an academic opinion, 

conduct consultation with stakeholders, analyze any impacts that may occur from the law thoroughly 

and systemically, and should also disclose the result of the consultation and analysis to the public 

in accordance with Section 77 of the Constitution.The Secretariat of the House of Representatives 

should be the center for collecting and inspecting the names who submit a petition to introduce 

a bill and also requires the King Prajadhipok’s Institute to support the Secretary of the House of 

Representatives for initiative process. In addition, the rules of procedure of the House of 

Representatives and the rules of procedure of the Parliament need to be amend in order to stipulate 

that the representatives from the name for introduction a law shall be consisted of the ad hoc 

committee for the law consideration. Where there are several proposals of the same principle for 

introduction a laws or amendment of the Constitution, the House of Representatives or the National 

Assembly shall use the draft bill where the public has proposed as a basis for consideration due 

to the importance of exercising the right to directly public participation in politics.

Keywords: Submission a Petition for Introducing the Law (Initiative Process), Persons Having the 

Right to Vote (Eligible Voter)
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บทน�า

 ปัจจบุนัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2560 ก�าหนดให้ผู ้มีสิทธิเลือกต้ัง

จ�านวนไม่น ้อยกว ่าหนึ่งหมื่นคนเข ้าชื่อเสนอ

กฎหมายตามหมวด 3 สทิธิและเสรภีาพของปวงชน

ชาวไทย หรอืหมวด 5 หน้าทีข่องรฐั แห่งรฐัธรรมนญู

ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการตรวจสอบ 

ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ก�าหนด ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเป็น

ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน จะต้องมี 

ค�ารับรองของนายก รัฐมนตรีด้วย (มาตรา 133(3) 

และมาตรา 135) นอกจากน้ี ผูม้สีทิธิเลอืกต้ังจ�านวน

ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนยังมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ

ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ตามกฎหมายว่า

ด้วยการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย ด้วย (มาตรา 256(1)) 

ท�าให้เกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย ทั้งขั้นตอนการริเริ่มเสนอกฎหมาย การ

ช่วยเหลือผู ้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย การตรวจสอบหลักการและเนื้อหาของ

ร่างกฎหมาย การชักชวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังร่วมลง

ลายมอืชือ่เข้าชือ่เสนอกฎหมาย การย่ืนค�าร้องขอเข้า

ชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานรัฐสภา  

การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ

เอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การประกาศราย

ชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายและการคัดค้าน และ 

การด�าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ

รัฐสภา

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมายของประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ท�า 

การศกึษาวิจยั เรือ่ง “การเข้าชือ่เสนอกฎหมายของ 

ผู้มสิีทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2560” 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 (1) เพ่ือศึกษากระบวนการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญของ

ไทย

 (2)  เพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรคทีเ่กิดขึน้

ในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

 (3)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาและ

ส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ

เข้าชือ่เสนอกฎหมายได้โดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 

และประหยัด และรัฐสภาสามารถพิจารณาร่าง

กฎหมายทีป่ระชาชนผูม้สีทิธิเลอืกตัง้เสนอได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของประชาชน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

 (1)  การวิจัยเอกสาร โดยท�าการศึกษา

ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ 

รายงานการวจิัย รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ทีเ่กีย่ว

กับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ทั้งของไทยและของต่างประเทศ

 (2)  การสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์

ผูบ้คุคลท่ีเก่ียวข้องกับการสนบัสนุนการเข้าชือ่เสนอ

กฎหมายและการตรวจสอบเอกสารการเข้าชือ่เสนอ

กฎหมาย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย 

และนิตกิรของส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการ
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สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหน้าท่ีช่วยยกร่างกฎหมาย

ให้กับประชาชนผูม้สีทิธิเลอืกต้ัง ผูบ้งัคับบญัชากลุม่

งานการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และนิตกิรของส�านกั

การประชุม ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของร่าง

กฎหมายและเอกสารประกอบการเสนอร ่าง

กฎหมายท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอและ

สนับสนุนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของผู ้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

 (3) การวิเคราะห์ ในการวิจัยเอกสารจะ

ท�าให้รูแ้ละเข้าใจกระบวนการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย

โดยผูมี้สทิธิเลอืกต้ัง กระบวนการตรวจสอบเอกสาร

การเช ้าชื่อเสนอกฎหมาย และการพิจารณา

กฎหมายของรัฐสภา เป็นผลให้สามารถวิเคราะห์

และสงัเคราะห์ในเชงิคุณภาพได้ว่ามปัีญหาอย่างไร

บ้าง และในแต่ละปัญหาจะมีแนวทางแก้ไขได้

อย่างไรบ้าง น�าปัญหาและแนวทางแก้ไขดังกล่าว

มาก�าหนดเป็นประเด็นค�าถามและแนวทางในการ

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 (4)  น�าผลที่ได้จากการวิจัยเอกสารและ

การสมัภาษณ์เชงิลกึมาวิเคราะห์และประมวลสรปุ

ผลเป็นข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยัท่ีน�า

ไปสู ่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายท่ีจะ

ท�าให้การด�าเนินการการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดย

ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

และมีประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาวิจัย

 1. ผลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

ท�าให้เข้าใจถึงการเข้าชือ่เสนอกฎหมายทัง้ของไทย

และของต่างประเทศมากขึ้น ดังนี้

  1)  การเข ้าชื่อเสนอกฎหมายของ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเข้ามีส่วนร่วม

ทางการเมืองโดยตรงท่ีส�าคัญประการหนึ่ง แต่ท่ี

ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาท่ีเกิดจากการฉ้อ

ราษฎร์บังหลวงและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจาก

การใช้อ�านาจทางการเมือง จนเกิดการเรียกร้องให้

ประชาชนออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง 

ด้วยการเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องและขับไล่รัฐบาล 

ท�าให้เกิดวกิฤตการณ์ทางการเมอืงทีน่�าไปสูก่ารยึด

อ�านาจการปกครองประเทศถึง 2 ครั้ง คือ เมื่อ 19 

กันยายน 2549 (ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไข 

เพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญู, 2549) และ เมือ่ 22 พฤษภาคม 

2557 ปัจจบุนัแม้ว่ารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2560 จะให้ประชาชนมีสิทธิ 

เข้าร่วมทางการเมอืงโดยตรงหลายประการ แต่ก็ยัง

คงมีปัญหาที่เกิดจากแนวความคิดของเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐในการส่งเสริมและสนับให้ประชาชนเข้ามี

ส่วนร่วมทางการเมอืงโดยตรง ซึง่เกิดจากโครงสร้าง

ทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐท่ีไม่เอื้อต่อการ 

ส่งเสริมและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเก่ียวกับการม ี

ส ่วนร ่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  

ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง  

จนประชาชนมองการเมืองว่าเป็นเร่ืองการแย่งชิง

อ�านาจและผลประโยชน์ เป็นเรือ่งสกปรกทีไ่ม่อยาก

จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย (ถวิลวดี บุรีกุล , 2552.) 
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รวมไปถึงการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังด้วย เพราะการใช้สิทธิ 

เข้าชื่อเสนอกฎหมายมีหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ทียุ่่งยาก ซับซ้อน รวมถึงกระบวนการของรฐัสภาใน

การพิจารณาร่างกฎหมายท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อ

เสนอ (นิตินันท์ ศรีเมฆ , 2560.) ซึ่งเป็นการด�าเนิน

กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนทั่วไปยากที่จะ

เข้าใจได้ จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง

กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู ้มีสิทธิ 

เลือกตั้ง และกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 

ที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอของรัฐสภา ให้เป็นการ

อ�านวยความสะดวกและเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้

สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ซึ่งจะท�าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการเมือง

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในระบบ

รัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ

สามารถใช้สทิธิเข้ามส่ีวนร่วมทางการเมอืงโดยตรง

อย่างอื่นได้ด้วยความมั่นใจและมีเหตุผล

  2) การเข ้าชื่อเสนอกฎหมายของ

ประเทศต่าง ๆ เมื่อพิจารณาถึงการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองโดยตรงของประชาชนกับการให้สิทธิ

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (Initiative 

Process) ของประเทศต่าง ๆ แล้ว จะเห็นได้ว่า

   (1)  ประ เทศสมาพันธรั ฐส วิส 

สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐอิตาลี และประเทศไทย ให้ประชาชนมี

สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ 2 ระดับ คือ กฎหมาย

ระดับรัฐธรรมนูญ (Constitutional) และกฎหมาย

ระดับรัฐบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ(Act)   

   (2)  สมาพันธรฐัสวิส ให้ประชาชน

ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถร ่วมกันเข ้าชื่อเสนอ

กฎหมายได้ทั้งกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญและ

ระดับรับรัฐบัญญัติของสมาพันธรัฐสวิส และของ

มลรัฐ (Federal Council, 1999) 

   (3)  สหพันธรฐัสาธารณรฐัเยอรมนี 

และสหรัฐอเมริกา ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เฉพาะ

กฎหมายระดบัรัฐธรรมนญูและระดบัรับรฐับญัญัติ

ของมลรัฐ เท่านั้น (วนิดา แสงสารพันธ์, 2543.) 

   (4)  การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ

ป ร ะ เ ท ศ ส ห พั น ธ รั ฐ ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ย อ ร ม นี 

สหรัฐอเมริกาและสมาพันธรัฐสวิส ให ้ สิทธิ

ประชาชนใช้อ�านาจอธิปไตยแบบทางตรง กล่าวคือ 

ให้สิทธิประชาชนริเร่ิมเสนอกฎหมายให้รัฐสภา

พิจารณา และเมือ่รฐัสภาพิจารณาแล้วเสรจ็ต้องให้

ประชาชนออกเสียงประชามติตัดสินใจข้ันตอน

สุดท้ายว่าจะให้ร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อ

เสนอมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ (สิทธิกร 

ศักดิ์แสง, 2559)

   (5)  ส�าหรับสาธารณรัฐอิตาลี โดย

ปกตใิห้สทิธิประชาชนผูม้สีทิธิเลอืกตัง้สามารถร่วม

กันเข้าชือ่เสนอกฎหมายต่อรัฐสภาได้ แต่รัฐสภาจะ

พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่จะ

เป็นการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มสิีทธิ

เลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า 500,000 คน จากสภา

แคว้นไม่น้อยกว่า 5 แคว้น รัฐสภาต้องน�าร่าง

กฎหมายท่ีประชาชนผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ร่วมกนัเข้าชือ่

เสนอไปท�าการออกเสียงประชามติด้วย (Carlo 

Casonato and Jens Woelk, 2008)

 2. ข้อค้นพบ 

  2.1  ตามวตัถปุระสงค์ ข้อ1. จากการ

ศึกษาวิจัยพบว่า 

    การใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ รวมท้ังหลัก
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เกณฑ์ วิธีการ และการตรวจสอบการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย ตามที่กฎหมายก�าหนด เป็นดังนี้

    1) การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน  

มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ และ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิ 

เข้าชื่อเพ่ือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

ส ่ ว น การพิจารณาร ่างพระราชบัญญัติหรือ 

ร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นอ�านาจของรฐัสภา

โดยแท้ ซึ่งผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ท่ีเข้าชือ่เสนอกฎหมายมสีทิธิเข้าไปน�าเสนอหลกัการ

และเหตุผลของร่างกฎหมายและได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างกฎหมายนัน้ตามที่

รฐัธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาก�าหนด 

เท่าน้ัน หากรัฐสภาไม่เห็นชอบด้วย ร่างกฎหมาย

นั้นต้องตกไป แต่ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วย นายก

รัฐมนตรีต้องน�าร ่างกฎหมายนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ 

เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และ

ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมายโดยผูม้สีทิธิเลอืกต้ังตามรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงมี

ลักษณะและวิธีการที่ใกล้เคียงกับการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายของสาธารณรัฐอิตาลี

    2)  การด�าเนินการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2560 ต้องกระท�า ดังนี้ 

     (1) กระบวนการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ 2 ประเภท 

คือ ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา 133 (3) และ

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 

ทั้งยังมีบทบัญญัติมาตรา 77 ก�าหนดให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายด้วย

การแสดงความคิดเห็น เสนอข้อเสนอแนะต่อ

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นในหลักการของร่าง

กฎหมายก่อนเข้าสูก่ระบวนการตราพระราชบญัญัติ

ของรัฐสภา รวมทั้งก�าหนดให้กรณีสภาผู ้แทน

ราษฎรและวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งเสนอ ต้องแต่งตั้งผู้แทนของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ร่วมเป็นกรรมาธิการวสิามญัด้วยไม่น้อยกว่าหน่ึงใน

สามของจ�านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมดตาม

มาตรา 128 วรรคสอง 

      ส่วนการเข้าช่ือเสนอญัตติ

ขอแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญ ประชาชนผูม้สิีทธเิลอืก

ตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนสามารถเข้าชื่อ

เสนอได้ โดยต้องมีสาระที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 255 และมาตรา 

256 

      ส่วนวิธีการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย ต้องด�าเนินการตามที่พระราชบัญญัติว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ก�าหนด 

โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 

เป็น “ผู้ริเริ่ม” ยื่นความประสงค์ต่อประธาน รัฐสภา  

พร ้อมร ่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไข 

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอ  

การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไข

เพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญูน้ัน ผู้รเิริม่อาจร้องขอให้ส�านักงาน
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เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรช่วยยกร่างร่างพระราช

บัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อม

บนัทกึหลกัการแห่งร่างกฎหมาย บันทึกเหตุผลใน

การเสนอร่างกฎหมาย บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระ

ส�าคญัของร่างกฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวกับการ

รับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องข้อง เอกสาร

วิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิจากกฎหมายอย่างรอบ

ด้านและเป็นระบบ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 

      ก ร ณี ป ร ะ ธ า น รั ฐ ส ภ า 

ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ

ก�าหนด ให้ส�าเนาร่างกฎหมายนั้นให้ผู้ริเริ่มน�าไป

ด�าเนนิการชกัชวนผู้มสีทิธิเลอืกต้ังเพ่ือลงลายมอืชือ่

เข้าร่วมเสนอร่างพระราชบญัญัติหรอืญัตติขอแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต่อไป 

      เมือ่ผูร้เิริม่ได้ท�าการรวบรวม

รายชื่อผู ้ เข ้าชื่อเสนอกฎหมายได้ไม่น ้อยกว่า 

10,000 คน หรอื 50,000 คนแล้ว สามารถย่ืนค�าร้อง

ขอเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อประธานรัฐสภา พร้อม

ด้วยส�าเนาร่างพระราชบัญญัติ หรือญัตติขอแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา 

พร้อมทั้งบันทึกหลักการ และบันทึกเหตุผลในการ

เสนอร่างพระราชบญัญัติหรอืญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ เอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน หรือ 50,000 คน 

แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนฯ 

และบัญชีรายช่ือผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระ

ราชบัญญัติจ�านวนไม่เกิน 60 คน 

      การตรวจสอบเอกสารการ

เข้าชือ่เสนอกฎหมาย การด�าเนนิการให้มกีารเข้าชือ่

เสนอกฎหมายเพ่ิมเติม การประกาศรายชือ่ผูเ้ข้าชือ่

เสนอกฎหมาย และการคัดค้านรายชื่อ เป็นไปตาม

ที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. 2556 ก�าหนด 

      กรณีมีจ�านวนผู ้ เข ้าชื่อ

เสนอกฎหมายไม่น้อยกว่า 10,000 คน ประธาน 

สภาผู้แทนราษฎรต้องบรรจุร่างพระราชบัญญัติท่ี

เสนอเข้าสูก่ารพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื

ถ้ามีจ�านวนผู้เข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม

รฐัธรรมนูญไม่น้อยกว่า 50,000 คน ประธานรฐัสภา

ต้องบรรจุญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ัน 

เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ต่อไป

     (2) การเสนอร ่างพระราช

บัญญัติต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณา เมื่อประธานสภา 

ผูแ้ทนราษฎรมคี�าสัง่ให้บรรจรุ่างพระราชบญัญัติฉบับ

นั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

(กรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรต้องส่งร่างพระราชบญัญัติ

นัน้ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ค�ารับรองก่อน) และ

ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจาก

สภาผูแ้ทนราษฎรแล้ว ก็ต้องส่งร่างพระราชบญัญัติ

นั้นให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป 

      การพิจารณาร่างพระราช

บญัญัตใินสภาผูแ้ทนราษฎร การเสนอและการพิจารณา

ร่างพระราชบญัญัต ิ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ และ 

ข้อบงัคับการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ซึง่ร่างพระราช

บัญญัติท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าชื่อเสนอ 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดท�ารายงาน 

ผลการด�าเนินการร่างพระราชบัญญัตินั้นเพ่ือให ้

สภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย(ข้อ 110) และในการ

พิจารณาร่างพระราชบญัญัติท่ีผู้มสีทิธิเลอืกต้ังเข้าชือ่

เสนอ ให้ผูแ้ทนผูเ้ข้าชือ่เสนอร่างพระราชบญัญตัน้ัิน
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เป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติต่อที่

ประชมุสภา ซึง่การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติใน

สภาผูแ้ทนราษฎร กระท�าเป็นสามวาระตามล�าดบั คอื 

      วาระที่ หนึ่ ง  เป ็นการ

พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับ 

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญตัินั้น ถ้าสภาผู้แทน

ราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 

ให้สภาพิจารณาในวาระที่สอง แต่ถ้าสภาผู้แทน

ราษฎรลงมตไิม่รบัหลกัการ ร่างพระราชบญัญัตินัน้

เป็นอันตกไป กรณีสภาผู ้แทนราษฎรมีมติรับ 

หลกัการร่างพระราชบญัญัตทิีม่หีลกัการเหมอืนกัน

หลายฉบับ สภาผู้แทนราษฎรต้องลงมติว่าจะใช้ 

ร่างพระราชบญัญัตฉิบบัใดเป็นหลกัในการพิจารณา

ในวาระที่สอง (ข้อ 114) 

      วาระที่ สอง  เป ็นการ

พิจารณาร่างพระราชบญัญัติโดยคณะกรรมาธิการ

(ข้อ 116) ซึ่งถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้พิจารณา

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร

ต้องตัง้ผูแ้ทนของผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ทีเ่ข้าชือ่เสนอร่าง

พระราชบัญญัตินั้นเป็นกรรมาธิการจ�านวนไม่น้อย

กว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมาธิการท้ังหมด (ข้อ 

119) เมือ่คณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราช

บญัญัตเิสรจ็แล้ว ต้องเสนอร่างพระราชบญัญตัน้ัิน 

โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมท้ัง

รายงานต่อทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรเพ่ือพิจารณา

เรียงตามล�าดับมาตราจนจบร่าง 

      วาระที่ 3 เป็นการลงมติ 

ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปราย  

ถ้ามสีภาผูแ้ทนราษฎรมมีติไม่เห็นชอบ ร่างพระราช

บัญญัติน้ันเป็นอันตกไป แต่ถ ้ามีมติเห็นชอบ  

ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันต่อวุฒิสภาเพ่ือ

พิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 136 

      การพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติในวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่าง 

พระราชบัญญัติท่ีเสนอมาน้ันให้เสร็จภายใน 

หกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่าง 

พระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินวุฒิสภาต้อง

พิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับ 

ร ่ างพระราชบัญญัติจากสภาผู ้แทนราษฎร  

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จ

ภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าวุฒสิภาได้ให้

ความเห็นชอบในร ่างพระราชบัญญัตินั้น ซึ่ง 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวุฒิสภามี

กระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาใน

สภาผู้แทนราษฎร 

      ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง

วุฒิสภา ย่อมปรากฏผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

      กรณีที ่1 วฒุสิภาเห็นชอบ

ด้วยกับสภาผูแ้ทนราษฎร ถือว่าได้รับความเห็นชอบ

จากรัฐสภา 

      กรณีที่2 วุฒิสภาไม่เห็น

ชอบด้วยกับสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ยับย้ังร่างพระราช

บญัญตันิัน้ไว้ก่อน ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติยืนยัน

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรด้วย

คะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของสภาผู ้แทนราษฎรแล้ว  

ให้ถือว่าร่างพระราชบญัญัตน้ัินได้รับความเห็นชอบ

ของรัฐสภา   

      กรณีที่ 3 วุฒิสภาแก้ไข

เพ่ิมเติม ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา ถือว่าร่างพระราช

บัญญัติน้ันได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ถ้า

สภาผู ้แทนราษฎรมีมติเป ็นอย่างอื่น ต ้องตั้ง 

คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราช
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บัญญัติน้ัน แล้วรายงานและเสนอร่างพระราช

บญัญัตทิีค่ณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว

ต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับ

ร่างพระราชบญัญัตท่ีิคณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ 

ถือว่าได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา แต่หากสภา

ใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ให้ยับย้ังร่างพระราช

บัญญัตินั้นไว้ก่อน กรณีเช่นนี้ถ้าสภาผู้แทนราษฎร

ลงมตยืินยันร่างทีผ่่านการพิจารณาจากสภาผูแ้ทน

ราษฎร หรอืร่างทีค่ณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบ

ของรัฐสภา 

     ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับ

ความเห็นชอบของรัฐสภา ให้นายกรัฐมนตรีน�าข้ึน

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจ

จานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

    3) การเข้าชือ่เสนอญตัตขิอแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 

255 และมาตรา 256 และต้องน�าบทบัญญัติ 

ท่ีเก่ียวกับการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ  

ตามมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 10 และ

มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาใช้บงัคับกับการเสนอ

ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม

(มาตรา 12) กล่าวคือต้องมีคณะบุคคลที่เป็น 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า 20 คน เป็น  

“ผู ้ริเริ่ม” ย่ืนความประสงค์ต่อประธานรัฐสภา  

พร้อมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่จะเสนอ 

ให้รัฐสภาพิจารณา ซึ่งต้องมีหลักการแห่งร่าง

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ก�าหนดโดยชัดเจน  

แบ่งเป็นมาตราท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้ว่ามี

ความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในเร่ือง

ใด มีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอ 

บนัทกึวิเคราะห์สรุปสาระส�าคญัของร่างรัฐธรรมนญู

แก้ไขเพ่ิมเตมิ และเอกสารทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิการ

ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 ซึ่งผู้ริเริ่มอาจร้องขอ

ให้ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรช่วยจัด

ท�าให้ก็ได้ และเมือ่ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่าง

ถูกต้องแล้ว ประธานรัฐสภาต้องน�าญัตติขอแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ(ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิม)  

ที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของ

รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 256 

  2.2  ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.พบว่า 

มีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

ดังนี้

    1) ในอดีต การเข ้าชื่ อ เสนอ

กฎหมาย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอิสระในการรวบรวม

รายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้โดยไม่ต้องแจ้ง

หน่วยงานใดก่อน และไม่มีหน่วยงานใดท�าหน้าที่

สนับสนุนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของผู ้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ท�าให้การเข้าชื่อเสนอกฎหมายล่าช้า  

ส้ินเปลือง และขาดประสิทธิภาพ เพราะผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย และท�าให้เกิดการเสียเปล่าได้ในกรณี 

ไม่เข้าเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด 

    2)  ส�านักงานเลขาธิการสภา 

ผูแ้ทนราษฎรสามารถให้บรกิารกับผูม้สีทิธิเลอืกตัง้

เก่ียวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ทุกขั้นตอน  

โดยผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในอดตี

ที่ผ่านมาส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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ไม่ได้แสดงบทบาทเป็นหน่วยงานหลักในการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพราะกฎหมายว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมิได้มีบทบัญญัติ

ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎรอย่างชัดแจ้ง

    3)  ร่างกฎหมายทีผู่ม้สีทิธิเลอืกต้ัง

เข้าชื่อเสนอน้ัน มักมีปัญหาและอุปสรรคหลาย

ประการ ท�าให้ในระหว่างท่ีมกีารรวบรวมรายชือ่อยู่

น้ันคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ชิงตัดหน้าเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ

เหมือนกันหรือท�านองเดียวกันกับร่างพระราช

บัญญัติท่ีผู ้มีสิทธิเลือกตั้งก�าลังจะเสนอ ท�าให้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่ทัน 

  2.3  ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3. ได้

แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สิทธิ 

เข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

ให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายได้โดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และ

ประหยัดค่าใช้จ่าย และรัฐสภาสามารถพิจารณา

ร่างกฎหมายท่ีประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอ 

ได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็ มปีระสทิธิภาพ และสอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของประชาชน โดย

    1) วางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ดังนี้

     (1) ให้ส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานหลักในการช่วย

เหลอืประชาชนในการจดัท�าและเสนอร่างกฎหมาย

ตามแนวทางการปฏริปูประเทศด้านกฎหมาย และ

ให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานสนับสนุน 

     (2) เ พ่ื อ แ ก ้ ป ั ญ ห า ก ร ณี 

คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรชิง 

เสนอร่างพระราชบญัญัตเิสียก่อนทีผู่ม้สีทิธิเลือกต้ัง

จะรวบรวมรายชื่อได้ครบจ�านวน จ�าเป็นต้องย่น

ระยะเวลาในการด�าเนินการแต่ละข้ันตอนให้เร็วข้ึน 

และหากผู้มสิีทธิเลือกตัง้ไม่สามารถรวบรวมรายชือ่

ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ทัน ส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรต้องแจ้งให้ผู้ริเร่ิมทราบ เพ่ือจะได้

ยุตกิารรวบรวมรายช่ือ แล้วเสนอเป็นข้อมลูประกอบ

การพิจารณาต่อสภาและคณะกรรมาธิการแทน

     (3) การพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติที่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเข ้าชื่อเสนอ ท้ังใน 

สภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา ในวาระที่สอง  

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสมควรพิจารณา 

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อให้ผู้เข้าชื่อเสนอ

กฎหมายสามารถส่งตัวแทนเป็นกรรมาธิการ 

ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมาธิการ

ทั้งหมด และกรณีที่วุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่าง

พระราชบญัญัติ หากสภาผู้แทนราษฎรไม่เหน็ด้วยกับ

การแก้ไขเพ่ิมเติมของวฒุสิภา การต้ังคณะกรรมการ

ร่วมกันขึ้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น แต่ละ

สภาควรตั้งกรรมาธิการร่วมกันจากผู้แทนผู้เข้าชื่อ

เสนอกฎหมายด้วย

     (4) กรณีคณะรัฐมนตรีและ

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบญัญัติ

ที่มีหลักการเหมือนกันหรือท�านองเดียวกันกับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอ เมื่อ 

สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแล้ว สมควร

ก�าหนดในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ให้การพิจารณาในวาระท่ีสองต้องใช้ร่างพระราช

บัญญัติท่ีผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอเป็นหลักในการ

พิจารณา
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     (5) เมื่อสภาผู ้แทนราษฎร 

สิน้อายุหรอืมกีารยุบสภาผูแ้ทนราษฎร คณะรฐัมนตรี

ชดุใหม่ภายหลงัการเลอืกต้ังควรวางแนวทางในการ

ยืนยันให้รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายนั้นต่อไป 

เพราะว่าร่างกฎหมายท่ีประชาชนเสนอไม่สมควร

ต้องตกไป

    2) ก�าหนดแนวทางปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

     (1)  ปรับปรุงกฎหมายว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ให้มีสาระส�าคัญ 

เกี่ยวกับ 

      - บุคคลที่ต้องเก่ียวข้อง

กับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ได้แก่ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย ผู้ริเริ่มการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

ผู้แทนของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

      -  ก ฎ ห ม า ย ท่ี ผู ้ มี สิ ท ธิ 

เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอได้ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ 

และญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตามที่

รัฐธรรมนูญก�าหนด

      - เอกสารประกอบการ

เสนอกฎหมายของผู ้มีสิท ธิ เลือกตั้ ง  ได ้แก ่  

ร่างกฎหมาย บันทึกหลักการแห่งร่างกฎหมาย 

บันทึกเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมาย บันทึก

วิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างกฎหมาย และ

เอกสารทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญูฯ 

มาตรา 77 

      -  วิธีการเสนอกฎหมาย

ของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง มี 2 วิธี คือ ผู้ริเริ่มจ�านวน  

20 คน เข้าชือ่ขอรบัการช่วยเหลอืในการด�าเนนิการ

เข้าชือ่เสนอกฎหมายทัง้ระบบ หรอืผูม้สีทิธิเลอืกตัง้

ร่วมกันเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 10,000 คน พร้อมจัดท�า

ร่างกฎหมายได้เรียบร้อย หรือได้แต่งตั้งตัวแทนให้

มาด�าเนนิการขอความช่วยเหลอืในการเข้าชือ่เสนอ

กฎหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

      -  หน่วยงานช่วยเหลือใน

กระบวนการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย ได้แก่ ส�านกังาน

เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร และสถาบันพระ

ปกเกล้า

      -  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบหลักการและเน้ือหาของร่างกฎหมาย 

การตรวจสอบเอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

การประกาศรายชื่อผู ้เข้าชื่อเสนอกฎหมายและ 

การคัดค้าน

      -  บทก�าหนดโทษ อาจมี

ความผิดเกิดข้ึนในกระบวนการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย 

     (2) ปรับปรุงข้อบังคับการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นที่เก่ียวกับ

การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้

สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ การก�าหนดวิธี

การรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้เสียตาม

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ กรณีที่สภาผู้แทน

ราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ

เดียวกันหลายฉบับรวมกันในวาระที่หนึ่ง เมื่อสภา

ผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแล้ว ควรก�าหนดให้

สภาผู ้แทนราษฎรต้องใช้ร ่างพระราชบัญญัต ิ

ที่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอเป็นหลักในการพิจารณา 

ในวาระที่สอง 

      ส่วนการเสนอและการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในประเด็นอ่ืนๆ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ได้บัญญัติถึงการเสนอและการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติของสภาผู ้แทนราษฎรและ
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วุฒิสภาในแนวทางเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 ส่วนการพิจารณา 

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐสภาต้องเป็น 

ไปตามท่ีมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ข้อเสนอแนะ

 เพ่ือให้สามารถน�าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

ได้จริง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 (1)  ส�านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร

และสถาบนัพระปกเกล้า ควรแต่งต้ังคณะกรรมการ

ร่วมกันเพ่ือพิจารณายกร่างพระราชบญัญัตว่ิาด้วย

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... รวมทั้ง บันทึก

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... บันทึกเหตุผลในการเสนอ

ร ่างพระราชบัญญัติว ่าด ้วยการเข ้าชื่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. .... บนัทกึวิเคราะห์สรปุสาระส�าคญั

ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. .... และเอกสารท่ีเก่ียวกับการด�าเนิน

การตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 ที่ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรจดัท�าขึน้ เมือ่เสรจ็แล้ว

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรเป็น 

ผู ้ เสนอร่างพระราชดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี  

เพ่ือให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและ

 เสนอร่างพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการเข้าชือ่

เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภาในนามของ 

คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย มาตรา 133(1) พร้อมทั้งการเตรียมประเด็นที่

เก่ียวกับการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ข ้อบัง คับการประชุมวุฒิสภา และ 

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เพ่ือเสนอต่อสภา 

ผู ้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เมื่อมีการ 

ตราข้อบังคับการประชุมสภา

 (2)  ส�านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

ควรจดัให้มกีารสมัมนาร่วมกับสถาบนัพระปกเกล้า 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส�านักบริหาร 

การทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อท�าความเข้าใจ

เก่ียวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและ 

การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวกับการ

บรหิารจดัการในกระบวนการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย 

ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการด�าเนนิงานเมือ่มกีารเสนอ

กฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือเปรยีบเทยีบระดบัคณุภาพปัจจยัการบรกิารของผูใ้ห้บรกิาร โลจสิตกิส์

ในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศึกษาถึงระดับความคาดหวังและ 

ความรับรู ้การบริการจากมุมมองของท้ังผู ้ให้และผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วย รูปลักษณ์ 

ทางกายภาพ ความน่าเชือ่ถือของการให้บรกิาร การตอบสนองต่อผูใ้ช้บรกิาร การสร้างความมัน่ใจในบริการ 

และการดูแลเอาใจใส่ ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้จากการเก็บตัวอย่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโลจิสติกส์

ในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งสิ้น 187 ฉบับ แบ่งเป็นผู้ใช้บริการ 

จ�านวน 95 ฉบับ (ร้อยละ 50.80) และผู้ให้บริการ จ�านวน 92 ฉบับ (ร้อยละ 49.20) โดยในส่วน 

แบบสอบถาม จ�านวน 92 ฉบับ ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เป็นพนักงานท�างานในต�าแหน่งงานปฏิบัติการ

ร้อยละ 54.21 โดยพนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าระดับวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 65.43 และ 

ช่องทางการขนส่งส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนน คิดเป็นร้อยละ 72.35 ในส่วนแบบสอบถามจ�านวน  

95 ฉบับของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เป็นพนักงานที่ท�างานในต�าแหน่งปฎิบัติการ ร้อยละ 61.75 โดยพนักงาน

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต�่ากว่าระดับวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 59.36 รูปแบบขนส่ง 

ที่มีการใช้บริการส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนน การขนส่งทางน�้า บริการขนส่งทางอากาศ การใช้บริการ
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ขนส่งทางระบบราง คิดเป็นร้อยละ 74.48, 22.80, 42.03 และ 0.65 ตามล�าดับ จากการพิจารณาระดับ 

ความคาดหวังของผู ้ใช้บริการและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามปัจจัยการพิจารณาคุณภาพการบริการ  

พบว่า ทุกปัจจัยการพิจารณาคุณภาพการบริการสามารถตอบสนองได้ตามท่ีคาดหวังไว้ จากการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างระดับปัจจัยการพิจารณาคุณภาพการบริการของบริษัทผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

บริษัทโลจิสติกส์ตามท่ีคาดหวังและหลังจากได้รับบริการแล้ว (การรับรู้) ด้วยวิธีการทดสอบวิลคอกซอล 

(Wilcoxon sign rank test) พบว่าไม่มีความแตกต่างของค่ามัธยฐานอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างระดับ 

ความคาดหวังและระดับการรบัรูบ้รกิารของปัจจยัการพิจารณาคณุภาพการบรกิารโลจสิติกส์ของผูใ้ห้บรกิาร

ในทุก ๆ ปัจจัย โดยพิจารณาจากค่าความน่าจะเป็นในการปฎิเสธสมมติฐานหลักเมื่อสมมติฐานหลักของ

แต่ละปัจจัยการบริการ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการเสนอให้บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้เพ่ิมระบบ 

การตรวจสอบพัสดุที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทันที (Real time Tracking) เพื่อผู้ใช้บริการ

โลจิสติกส์จะสามารถยืนยันการรับพัสดุได้อย่างชัดเจนและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ : ผู้ให้บริการโลจิสติกส์, ผู้ใช้บริการบริษัทโลจิสติกส์, ความคาดหวัง, การรับรู้การบริการ

ABSTRACT 

 This research aims to compare the level of service quality factors of logistics service 

providers in Luang Prabang Subdistrict, Lao People’s Democratic Republic. By studying the level 

of expectation and service recognition from the perspective of both service providers and user 

of the logistics service contained with physical appearance, reliability of service, responding to 

users, building confidence in the service and care. The data are collected from the sampling of 

logistics service providers and logistics service users in Luang Prabang Subdistrict, Lao People’s 

Democratic Republic, a total of 187 issues, divided into 95 logistic users (50.80%) and 92  

logistics service providers (49.20%). In the 92 collected questionnaires of the logistics service 

provider, there are operational employees accounted for 54.21 percent. Most employees  

have lower education levels than the professional level accounted for 65.43% and most  

of the transportation channels are road accounted for 72.35%. For the 95 copies of collected 

questionnaire, 61.75% of the logistic service users are employees working as an operational 

position. Most employees received lower education levels than professional accounted for  

59.36 percent. The transportation model that has been used for most services is road transport, 

water transportation, air transport services and rail transport services accounted for 74.48,  

22.80, 42.03 and 0.65 respectively. Considering the level of expectations of service users,  
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logistics companies and logistics service providers based their consideration on factors  

of service quality which it was found that all factors of service quality were able to respond  

as expected hold. From testing the differences between the factors of service quality of the  

logistics service company and the users of the logistics company as expected and after  

receiving the service (recognition), the Wilcoxon sign rank test method was found that there  

was no significant difference in the median between the level of expectation and the perceived 

service level of the quality assessment factors for services of logistics providers in all factors  

which can be considered by the probability of rejection the main hypothesis of each factors. 

However, the service user suggested that the logistics service company should add a parcel 

inspection system that can respond to real time checking. Then, the logistics service users  

will be able to confirm the receipt of the package more clearly and precisely.

Keywords: Logistics Service Provider, Logistics Service User, Expectation, Service Recognition 

บทน�า

  เศรษฐกิจลาวนับได้ว่ามีอัตราการเติบโต 

ท่ีต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซึ่งเศรษฐกิจหลักเป็นจะ

พ่ึงพากับภาคเกษตร รองลงมา คือ ภาคการผลิต

สินค้า การค้า การท่องเที่ยว การคมนาคม ขนส่ง 

การผลิตพลังงาน การก่อสร้าง และการท�าเหมือง 

ตามล�าดบั แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาส�าคญัของการ

พัฒนาเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมลาวเกิด

จากการมโีครงสร้างพ้ืนฐานท่ีไม่พอเพียง ตลอดจน

การก�าหนดก�าแพงภาษสีนิค้าขาเข้าท่ีสงู การเติบโต

ทางเศรษฐกิจลาวคงปฎิเสธไม่ได้ว่าการส่งสินค้า

ออกขายในต่างประเทศถือเป็นรายได้ท่ีส�าคัญ  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการค้าระหว่างไทยกับลาว  

ซึ่งมีทั้งการค้าในระบบและนอกระบบ โดยผ่าน 

ช่องทาง 40 แห่ง ใน 11 จังหวัดของประเทศไทย 

ได้แก่ หนองคาย มกุดาหาร อบุลราชธาน ีนครพนม 

เลย น่าน พะเยา อตุรดติถ์ เชยีงราย พิษณุโลก และ

อ�านาจเจริญ ด้วยภูมิประเทศลาวท่ีไม่ติดทะเล

เศรษฐกิจการขนส่งของลาวจึงเป็นการพ่ึงพาการ

ขนส่งทางถนนเป็นหลัก โดยเป็นการน�าเข้าและ 

ส่งออกกับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีใกล้เคียง ได้แก่  

ไทย เวียดนาม จีน และกัมพูชา เป็นทางผ่านไปยัง

ประเทศอื่น ๆ 

 เพ่ือแก้ไขอปุสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้าและอุตสาหกรรมลาว ในปัจจุบัน ลาวได้มี

โครงการความร่วมมือกับหลายประเทศในการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งประเภท

ต่างๆ เช่น การขนส่งทางราง ที่ได้รับความร่วมมือ

กับไทยในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายหนองคาย 

–ท่านาแล้ง โดยก่อสร้างเส้นทางรถไฟ จากก่ึงกลาง

ของสะพานมติรภาพไทย- ลาวแห่งท่ี 1 ไปยังสถานี

ท่านาแล้งและจะขยายเส้นทางจากท่านาแล้ง 

ถึงนครเวียงจันทน์เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร  

โดยได้รับเงินสนับสนุนจากฝรั่งเศส นอกจากน้ี  
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ลาวยังมีแผนสร้างเครือข่ายเส้นทางรถไฟเชื่อม

ระหว่างไทยกับมณฑลยูนนานอีกด้วย ซึ่งจะเริ่ม

จากนครคุนหมิงไปยังเมืองเชียงรุ ้ง  เมืองลา  

แขวงหลวงพระบาง แขวงหลวงน�า้ทา และแขวงบ่อ

แก้วและเช่ือมต่อมาจังหวัดเชียงราย รวมท้ังมี

โครงการส�ารวจเส้นทางรถไฟระหว่างเวียงจันทน์ – 

แขวงเชียงขวาง – กรุงฮานอย (เวียดนาม) เพื่อเป็น

เส้นทางออกสู ่ทะเลจีนใต้ท่ีท่าเรือไฮฟองเป็น 

ระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตร ทั้งน้ีลาวยังคง

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางอากาศและ

การขนส่งทางน�้าอีกด้วย โดยลาวมีท่าอากาศยาน

นานาชาติที่ส�าคัญ 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินวัดไต  

ท่ีแขวงเวียงจันทน์ สนามบินหลวงพระบาง และ

สนามบนิปากเซ และมสีนามบนิภายในประเทศอกี 

9 แห่งในแขวงหลัก ทางเศรษฐกิจ เช่น เชียงขวาง 

หลวงน�้าทา สะหวันเขต จ�าปาสัก อุดมไช และ 

พงสาลี นอกจากนี้ กลุ่มประเทศจีน พม่า ไทย และ

ลาว ยังได้มีการเปิดเส้นทางเดินเรือในล�าน�้าโขง 

เพ่ือการขนส่งและท่องเที่ยวโดยจะเชื่อมระหว่าง

เมืองเชียงรุ้ง เชียงตุง (จีนตอนใต้) พม่า เชียงราย 

และเชียงทอง (หลวงพระบาง) แต่อย่างไรก็ตาม 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน�้าภายในประเทศมี

อัตราเติบโตที่ลดลง เนื่องจากรัฐบาลได้เน ้น 

ความส�าคญักบัการพัฒนาระบบถนนมากกว่า โดย

เฉพาะการปรับปรุงสภาพ ถนนสาย 13 ให้มีสภาพ

ดีขึน้ ส่งผลให้มสีนิค้าหลายรายการหนัไปใช้บรกิาร

ขนส่งทางถนนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี  รฐับาลลาว

ยังมีแผนการพัฒนาจุดกระจายสินค้าทางบก 

ให้ครอบคลุมออกไปทั่วประเทศ และจะน�าไปสู่ 

การเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวถึงปี 2020 ซึง่เป็น 

การก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ให้เป็นจุดเชื่อมต่อทางการค้า โดยจะเป็นการดึง 

จุดเด่นด้านการคมนาคมขนส่งทางบก น�าไปสู ่

ประเทศแห่งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 

ที่ส�าคัญของภูมิภาค

  ด้วยสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ลาวท�าให้กิจการบริการโลจิสติกส์ถือเป็นธุรกิจที่มี

ความส�าคัญมากส�าหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

แม้ว่าการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องได้รับ

อนุญาตจากรัฐบาลและต้องมีสัญญากับภาครัฐ  

แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลลาวได้มีแผนสนับสนุน 

การลงทนุเพ่ือให้เอกชนได้รบัสทิธิประโยชน์อกีด้วย 

ดังนั้น การศึกษาปัจจัยในการบริการของบริษัท 

โลจสิตกิส์จงึเป็นส่วนหนึง่ในการหาข้อมลูมาน�าเสนอ

เพ่ือดึงดูดนักลงทุนและผู ้ร ่วมธุรกิจให้มีความรู ้

ความเข้าใจต่อการด�าเนินธุรกิจดังกล่าว ซึ่งหน่ึง 

ในเขตเศรษฐกิจที่ส�าคัญอีกจุดหนึ่งของลาว คือ 

แขวงหลวงพระบาง ท้ังเป็นเมืองท่องเที่ยว มรดก

โลกและมีอาณาเขตใกล้เคียงกับประเทศไทย จีน 

เวียดนาม ท�าให ้ เป ็นจุดสนใจของนักลงทุน  

การศกึษาคณุภาพปัจจยัการบรกิารของผูใ้ห้บรกิาร

ด ้านการขนส ่งสินค ้าในแขวงหลวงพระบาง 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว จงึถือได้ว่า

เป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค 

เพ่ือเปรยีบเทยีบคณุภาพปัจจยัการบรกิารของผูใ้ห้

บรกิารด้านการขนส่งสนิค้าระหว่างผูใ้ห้บรกิารและ

ผู้รับบริการเพ่ือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการ

พัฒนาธุรกิจการขนส่งของสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  ในการศึกษาปัจจัยการบริการมีนักวิจัย

หลายท่านให้ความสนใจศึกษาเป็นอย่างมาก  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การศึกษาของ Panpraporn 
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Jantrarasakawwong and Buratsakorn Toratch 

(2015) ท่ีน�าแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลมิติ

การประเมินคุณภาพการบริการในทฤษฎีการ

ประเมินคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) และ 

หาค่าความต้องการจ�าเป็น Modified Priority  

Need Index (PNI modified) เพ่ือศึกษากระบวนการ

ในการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิาร ประชาชนของ

กรมการขนส่ง คือ การออกใบแทนใบอนุญาต 

ขับรถและการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการเปลี่ยนชนิด 

ใบอนุญาตการขับรถยนต์ พร้อมท้ังเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว ่างป ัจจัยส ่วนบุคคลกับ 

ความคาดหวังและความพึงพอใจในการรับบริการ

   Sakdiphan Tanwimonrat (2016) ที่น�า

ประเด็นการประเมินคุณภาพการบริการมาศึกษา

โดยมีการน�ามาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

กับวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมของ 

การวิจัย ซึ่งผลของงานวิจัยท่ีได้นี้เป็นประโยชน์

อย่างมากต่อการศึกษาคุณภาพปัจจัยการบริการ

ของผูใ้ห้บรกิาร และสามารถน�าไปปฎิบติัใช้ได้อย่าง

เกิดประโยชน์สูงสุด

  Mookdachai Sanmaung and Chonlatit 

Darawong (2017) ที่ศึกษาระดับความคาดหวัง 

การรับรู้ และความพึงพอใจของคุณภาพบริการ

ทางการศึกษาจากมุมมองของนักศึกษาหลักสูตร

นานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย โดยพบว่า ระดับ

ความคาดหวังต่อคณุภาพการบรกิารทางการศึกษา

ด้านต่าง ๆ  ของหลกัสตูรนานาชาตอิยู่ในระดบัมาก

ถึงมากทีส่ดุ แต่ระดับการรบัรูใ้นการบรกิารได้รบันัน้

ต�่ากว่าที่คาดหวังไว ้ โดยมีความแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในทุกด้าน

  Veerawan Boonpithak and Kanravee 

Ananta-akarakul (2019) ได้ศึกษาความคาดหวัง

และการรับรู ้คุณภาพบริการของนักศึกษาต่อ

คณุภาพการให้บรกิารงานทะเบยีนนักศกึษาในด้าน

ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ด้านความเชือ่ถือ

ไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และ 

ด้านการรูจ้กัและเข้าใจลูกค้า ซ่ึงพบว่า ความคาดหวงั

และการรบัรูต่้อคณุภาพการให้บรกิารงานทะเบยีน

นักศึกษาแตกต่างกัน อย ่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติท่ี .05 ส่วนด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 

ไม่แตกต่างกัน

 Varisara Bounoo and Panee Seekalin 

(2019) ได ้ศึกษาระดับคุณภาพบริการตาม 

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่งาน

อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองคาย ซึ่งพบว่า

ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการงานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินในทุกมิติและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ส่วนการรับรู้คุณภาพบรกิารด้านความเป็นรูปธรรม

ของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการให้

ความมัน่ใจแก่ผู้รับบริการและด้านความเข้าใจและ

เหน็อกเหน็ใจในผูร้บับริการอยู่ในระดบัมาก ยกเว้น 

ด้านการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารทีอ่ยู่ในระดบัปาน

กลางและคุณภาพบริการตามการรับรู ้ของผู้รับ

บริการอยู่ในระดับต�่าสุด 

วิธีการด�าเนินงานวิจัย

 1.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการ

ทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับตัวแบบ

การวัดคุณภาพซึ่งถูกเสนอโดย Parasuraman, 

Zeithaml and Berry (1985) ท่ีน�ามาใช้ในการ
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ศึกษาปัจจัยก�าหนดความแตกต่างระหว่างความ

คาดหวังและบริการที่ ได ้รับจากมุมมองของ 

ผู้รบับรกิาร นอกจากนียั้งประยุกต์แนวความคิดของ 

Parasuraman, Valarie and Leonard (1988)  

ท่ีเสนอให้พิจารณาปัจจัยท่ีผู้รับบริการใช้ในการ

พิจารณาคณุภาพบรกิารท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ รปูลกัษณ์

ทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ  

การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ การสร้างความมั่นใจ

ในบรกิาร และการดูแลเอาใจใส่ ก่อนการเก็บข้อมลู

แบบสอบถามได้ถูกน�าไปปรับปรุงค�าถามตาม 

ค�าแนะน�าจากผู ้ทรงคุณวุฒิ พร้อมท้ังทดสอบ 

ความเชือ่ถอื ได้ของข้อมลู โดย Cronbach’s Alpha 

ได้ค่าทดสอบ เท่ากับ 0.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 

จงึเป็นหลกัฐานแสดงให้เชือ่ว่าสามารถใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลได้ ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงได้แบ่งแบบสอบถาม 

ออกเป็น 2 ชุด เพ่ือใช้แบ่งเก็บข้อมลูจากผูใ้ห้บรกิาร

และผู้รับบริการอย่างละเท่าๆกัน 

 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

   ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ให้บริการ

และผู้รับบริการโลจิสติกส์ในแขวงหลวงพระบางที่

มีจ�านวนไม่มาก จึงได ้เลือกจ�านวนตัวอย่าง 

ตามเกณฑ์ของ Teerawut Akakool (2000) โดยถ้า

ขนาดประชากรเป็นหลักร้อย จึงควรใช้ตัวอย่าง

อย่างน้อยร้อยละ 25 ดังนั้น แบบสอบถามจ�านวน 

200 ฉบับ ถูกน�าไปเก็บรวมรวบข้อมูลจากผู้ใช้

บริการโลจิสติกส์ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดย 

ผู ้ วิจัยได้เลือกใช้การสุ ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenient sampling) เนื่องด้วยบริษัทของ 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในแขวงหลวงพระบางต้ังอยู่

อย่างกระจัดกระจาย ดังนั้น การเก็บข้อมูลจึงใช้

เวลาท้ังสิ้น 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 18-25 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2562

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล

 แบบสอบถามที่ สมบู รณ ์และน� ามา

วิเคราะห์ผลการวิจัยมีเพียง 187 ฉบับ ซึ่งแบ่งเป็น

ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ จ�านวน 95 ฉบับ (ร้อยละ 

50.80) และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จ�านวน 92 ฉบับ 

(ร้อยละ 49.20)

 จากแบบสอบถาม จ�านวน 92 ฉบับของ 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ พบว่า มีพนักงานที่ท�างาน 

ในบริษัทโลจิสติกส์ที่แตกต่างกันออกไป จ�านวน  

11 บริษัท ซึ่งในจ�านวนน้ีพบว่า ร้อยละ 19.28  

เป็นพนกังานในต�าแหน่งบรหิาร (ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ 

ผู ้ช ่วยผู ้จัดการ) ร้อยละ 26.51 เป็นพนักงาน 

ซึง่ท�างานในต�าแหน่งหวัหน้างาน และร้อยละ 54.21 

เป็นพนักงานท�างานในต�าแหน่งงานปฎิบัติการ  

ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่มีระดับการ

ศึกษาต�่ากว่าระดับวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 65.43 

และมีพนักงานที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับวิชาชีพ 

คดิเป็นร้อยละ 29.13 และร้อยละ 5.44 เป็นผูส้�าเรจ็

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ช่องทางการให้

บริการขนส่งที่บริษัท โลจิสติกส์ได้มีการเสนอให้

ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นช่องทางการขนส่งทางถนน  

คิดเป็นร้อยละ 72.35 ส่วนช่องทางการให้บริการ

ขนส่งทางน�้า คิดเป็นร้อยละ 24.45 ช่องทางการ 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ คิดเป็นร้อยละ 2.15 

และช่องทางการให้บริการขนส่งระบบราง คิดเป็น

ร้อยละ 1.05 

 ในส่วนแบบสอบถามจ�านวน 95 ฉบับ  

ของผูใ้ช้บรกิารโลจสิตกิส์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นพนกังานทีท่�างานในบริษทัท่ีใช้บริการโลจสิตกิส์ 

ที่แตกต่างกันออกไป จ�านวน 16 บริษัท ซึ่งใน

จ�านวนน้ี ร้อยละ 15.75 เป็นพนักงานที่ท�างาน 

ในต�าแหน่งบริหาร (ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วย 
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ผู้จัดการ) ร้อยละ 22.50 เป็นพนักงานท่ีท�างาน 

ในต�าแหน่งหัวหน้างาน และร้อยละ 61.75 เป็น

พนักงานท่ีท�างานในต�าแหน่งปฏิบัติการ โดย

พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีมรีะดับการศึกษา

ต�่ากว่าระดับวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 59.36 และ 

มีพนักงานที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับวิชาชีพ  

คดิเป็นร้อยละ 32.35 และร้อยละ 8.29 เป็นผูส้�าเรจ็

การศึกษาในระดับปริญญาตรี รูปแบบขนส่งท่ีม ี

การใช้บริการส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนน 

(จักรยานยนต์ รถยนต์ และรถบรรทุก) คิดเป็น 

ร้อยละ 74.48 รองลงมาเป็นการขนส่งทางน�า้ (เรอื) 

คิดเป็นร้อยละ 22.84 และร้อยละ 2.03 เป็นการใช้

บรกิารขนส่งทางอากาศ มเีพียง ร้อยละ 0.65 เป็นการ

ใช้บรกิารขนส่งทางระบบราง โดยการขนส่งส่วนใหญ่

เป็นการขนส่งไปยังประเทศจีน เวียดนามและไทย

 จากการพิจารณาระดบัความคาดหวงัของ

ผูใ้ช้บรกิารบรษิทัโลจสิตกิส์และผูใ้ห้บรกิารโลจสิติกส์

ตามปัจจัยการพิจารณาคุณภาพการบริการ พบว่า 

ผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์มุง่เน้นปัจจยัทางด้านจติวิทยา

การบริการ ซึง่ได้แก่ มารยาทการบริการ ความรวดเร็ว

ในการบริการ ความสนใจต่อความต้องการของ

ลูกค้า ส่วนปัจจยัด้านการตลาดเป็นสิง่ท่ีผูใ้ห้บริการ

โลจสิตกิส์ให้ความส�าคญัเป็นล�าดบัถัดไป และจาก

ผลการรับรู้ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้ท�าการ

ประเมินตนเอง พบว่า ทุกปัจจัยการพิจารณา

คุณภาพการบริการของผู ้ให้บริการโลจิสติกส ์

สามารถปฎิบัติได้ตามที่คาดหวังไว้ ดังแสดงใน

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจยัการพิจารณาคุณภาพการบรกิารแต่ละด้านของ

มุมมองผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ปัจจัยการพิจารณาคุณภาพ
การบริการ

บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ค่าเฉลี่ย
ระดับ

ความคาด
หวัง

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ
ระดับความ
คาดหวัง

ค่าเฉลี่ย
ระดับการ
รับรู้บริการ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ
ระดับความ
คาดหวัง

สิ่งอ�านวยความสะดวก 3.99 0.75 4.02 0.78

ความถูกต้องแม่นย�า 4.10 0.56 4.11 0.69

ความรวดเร็วในการบริการ 4.14 0.68 4.16 0.77

ความรู้ความช�านาญของพนักงาน 4.02 0.85 4.04 0.81

มารยาทการบริการ 4.16 0.7 4.20 0.63

ความสนใจต่อความต้องการของลูกค้า 4.11 0.86 4.18 0.66

การตั้งราคาค่าบริการ 4.03 0.75 4.04 0.74

ภาพรวมของการบริการ 4.04 0.78 4.09 0.75
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 ในส่วนผู้ใช้บริการบริษัทโลจิสติกส์ได้ 

มุง่เน้นปัจจยัทีส่่งผลถึงการตอบสนองต่อเป้าหมาย

ทางการตลาด ได้แก่ ความสนใจต่อความต้องการ

ของลกูค้า ความรวดเรว็ในการบรกิาร ความถูกต้อง

แม่นย�า ส่วนปัจจัยทางด้านจิตวิทยาการบริการ 

ถือเป็นปัจจัยรองของการเลือกใช้บริการบริษัท 

โลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม จากผลการรับรู้บริการ  

พบว่าบริษัทโลจิสติกส์ยังไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู ้ใช ้บริการโลจิสติกส์ได ้ด ี

ในแต่ละปัจจัย การพิจารณาคุณภาพการ ยกเว้น

มารยาทการบรกิารทีผู้่ให้บริการท่ีสามารถตอบสนอง

ได้เป็นอย่างด ีซึง่สอดคล้องกับวัฒนธรรมลาวทีเ่น้น

การดูแลลูกค้าเหมือนเครือญาติใกล้ชิด จึงท�าให้

ลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มี

ความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า (Brand royalty)  

แม้ปัจจัยด้านการตั้งราคาค่าบริการที่ผู้ใช้บริการ 

โลจิสติกส์รับรู้จะยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าท่ีผู้ใช้

บริการโลจิสติกส์คาดไว้ก็ตาม

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการพิจารณาคุณภาพการบริการแต่ละด้านของ

มุมมองผู้ใช้บริการโลจิสติกส์

ปัจจัยการพิจารณาคุณภาพ

การบริการ

ผู้ใช้บริการบริษัทโลจิสติกส์

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

ความ

คาดหวัง

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของ

ระดับความ

คาดหวัง

ค่าเฉลี่ย

ระดับการ

รับรู้บริการ

สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐานของ

ระดับความ

คาดหวัง

สิ่งอ�านวยความสะดวก 4.08 0.71 3.97 0.63

ความถูกต้องแม่นย�า 4.13 0.79 3.99 0.75

ความรวดเร็วในการบริการ 4.15 0.87 4.09 0.85

ความรู้ความช�านาญของพนักงาน 4.05 0.80 3.98 0.82

มารยาทการบริการ 4.14 0.74 4.18 0.76

ความสนใจต่อความต้องการของลูกค้า 4.17 0.79 4.11 0.69

การตั้งราคาค่าบริการ 3.94 0.80 3.88 0.81

ภาพรวมของการบริการ 4.11 0.76 4.02 0.65

 จากการทดสอบสารปูสนิท (Goodness of 

fit test) ของข้อมูลในแต่ละปัจจัยการพิจารณา

คณุภาพการบรกิารของท้ังบรษิทัผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์

และผู้ใช้บริการบริษัทโลจิสติกส์ ด้วยโปรแกรม  

R (R Core Team (2018)) โดยใช้ฟังก์ชั่น ks.test() 

พบว่า ระดบัปัจจยัการพิจารณาคณุภาพการบรกิาร

แต่ละปัจจัยมีเหตผุลเพียงพอทีจ่ะปฎิเสธสมมติฐาน

หลัก (     :ข้อมูลระดับปัจจัยการบริการถูกสุ่ม 0H
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มาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงปรกติ) อย่างมี 

นัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ดังน้ัน เพ่ือทดสอบความ

แตกต่างระหว่างระดบัปัจจยัการพิจารณาคณุภาพ

การบริการของทั้งบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์และ

ผู้ใช้บริการบริษัท โลจิสติกส์ตามที่คาดหวังและ 

หลังจากได้รับบริการแล้ว (การรับรู้) จึงต้องใช้การ

ทดสอบท่ีไม่อิงการแจกแจง (Distribution free) 

เป็นเครือ่งมอืทดสอบสมมตฐิาน ดังน้ัน การทดสอบ

วิลคอกซอล (Wilcoxon sign rank test) จึงน�ามา

ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยการ

พิจารณาคุณภาพการบริการ โดยใช้ฟ ังก ์ชั่น  

wilcox.test () โดยก�าหนดสมมตฐิานทางสถิติ ดงันี้

เมื่อ     แทนด้วย สิ่งอ�านวยความสะดวก

     แทนด้วย ความถูกต้องแม่นย�า

     แทนด้วย ความรวดเรว็ในการบรกิาร

     แทนด้วย ความรู้ความ ความช�านาญ

ของพนักงาน

     แทนด้วย มารยาทการบริการ

     แทนด้วย ความสนใจต่อความ

ต้องการของลูกค้า

     แทนด้วย การตั้งราคาค่าบริการ

     แทนด้วย ภาพรวมของการบริการ

 จากตารางท่ี 3 พบว่าไม่มีความแตกต่าง

ของค่ามัธยฐานอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างระดับ

ความคาดหวังและระดับการรับรู้บริการของปัจจัย

การพิจารณาคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของ 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในทุกๆปัจจัย น่ันแสดงว่า 

ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ในแขวงหลวงพระบางได้

ด�าเนินการบริการผู้รับบริการตามที่ได้คาดหวังไว้

ครบถ้วนทุก ๆ ปัจจัย เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการขนส่ง

, ,0 : 0
i Perceived i ExpectedX X iH dµ µ− = =

1X

2X

3X

4X

5X

6X

7X

8X

ตารางที่ 3  ค่าความน่าจะเป็นในการปฎิเสธสมมติฐานหลกัเมือ่สมมตฐิานหลกัเป็นจรงิของบรษิทัผูใ้ห้บรกิาร

โลจิสติกส์

ระดับความ

คาดหวัง

(Expected)

ปัจจัยการ
พิจารณา
คุณภาพ

การบริการ

ระดับการรับรู้บริการ (Perceived)

0.76

0.97
0.84

0.88
0.72

0.44
0.80

0.66

1Xµ

2Xµ

3Xµ

4Xµ

5Xµ

6Xµ

7Xµ

8Xµ

1Xµ 2Xµ 3Xµ 4Xµ 5Xµ 6Xµ 7Xµ 8Xµ
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 เมือ่พิจารณาผลการทดสอบความแตกต่าง

ของค่ามัธยฐานระหว่างระดับความคาดหวังและ

ระดับการรับรู ้บริการของปัจจัยการพิจารณา

คณุภาพการบรกิารโลจสิติกส์ของผูใ้ช้บรกิารโลจสิติ

กส์ในทุกปัจจัย พบว่า ไม่มีความแตกต่างของค่า

มัธยฐานอย่างมีนัยส�าคัญในทุกปัจจัยของการ

พิจารณาคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ แสดงให้

เห็นว่าผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์ได้รับการบริการท่ี

สามารถตอบสนองความต้องการตามท่ีได้คาดหวัง

ไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความคิดเห็นของผู้ใช้

บริการส่วนหน่ึงท่ีเสนอข้อแนะน�าเพ่ิมเติมให้กับ

บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในแขวงหลวงพระบาง

ว่าในส่วนของราคาค่าบริการและความสะดวก

สบายของการมารบับรกิารน้ัน ผูใ้ช้บรกิารขอให้เพ่ิม

ระบบการตรวจสอบพัสดุที่มีความสามารถตอบ

สนองความต้องการได้อย่างทันที (real time) เพื่อ

ผู้ใช้บริการจะสามารถยืนยันการรับพัสดุได้อย่าง

ชัดเจน ถุกต้องและแม่นย�ามากขึ้น

ตารางที ่4 ค่าความน่าจะเป็นในการปฎิเสธสมมติฐานหลักเมือ่สมมตฐิานหลักเป็นจริงของผู้ใช้บริการบรษิทั

โลจิสติกส์

ระดับความ

คาดหวัง 

(Expected)

ปัจจัยการ

พิจารณา

คุณภาพ

การบริการ

ระดับการรับรู้บริการ (Perceived)

0.21

0.27

0.84

0.48

0.70

0.84

0.59
0.45

1Xµ

2Xµ

3Xµ

4Xµ

5Xµ

6Xµ

7Xµ

8Xµ

1Xµ 2Xµ 3Xµ 4Xµ 5Xµ 6Xµ 7Xµ 8Xµ

สรุปผลการศึกษา

  การบริการขนส่งในแขวงหลวงพระบาง 

สปป. ลาว น้ันสามารถอนุมานได้ว่า เป็นธุรกิจ 

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ได้เป็นอย่างด ีซึง่ในมมุมองของผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์

ทีป่ระเมนิตนเองท�าให้ทราบว่าผู้ให้บริการโลจสิตกิส์

สามารถตอบสนองความต้องการผูใ้ช้บรกิารโลจสิตกิส์

ได้ตามท่ีตนเองได้คาดหวังไว้และในส่วนผูใ้ช้บรกิาร

บริษัทโลจิสติกส ์ น้ันก็ได ้ รับบริการท่ีตรงตาม 

ความต้องการอย่างที่ได้คาดหวังไว้ แต่อย่างไร
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ก็ตาม ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้บริษัท 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้เพ่ิมระบบการตรวจสอบ

พัสดุท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที 

(Real Time Tracking) เพ่ือผู้ใช้บริการโลจิสติกส์

จะสามารถยืนยันการรับพัสดุได้อย่างชัดเจนและ

แม่นย�ามากย่ิงขึน้ อกีทัง้เป็นการสร้างความเชือ่มัน่

ให้กับผู้รับสินค้าในการช�าระค่าสินค้า นอกจากน้ี 

การเติบโตของบริษัทโลจิสติกส์ลาวยังมีแนวโน้ม 

ทีจ่ะขยายตวัสงูขึน้อกีหลายเท่าจากการลงทนุสร้าง

ระบบรางของนกัลงทุนจนี จงึเป็นปัจจยัหนึง่ทีบ่รษิทั

โลจิสติกส์ในปัจจุบันจะต้องปรับตัวทั้งด้านราคา

และเทคโนโลยีการขนส่งให้ทันสมยัและตอบสนอง

ความต้องการที่สูงขึ้นในอนาคต แต่จากผลการ

ศึกษาพบว่าปัจจัยการบริการที่แท้จริงของการ 

ให้บริการโลจิสติกส์ในแขวงหลวงพระบาง คือ 

มารยาทการบรกิารทีผู้่ให้บริการท่ีสามารถตอบสนอง

ความคาดหวังของผู้รบับริการ ด้วยการเน้นการดูแล

เหมือนเครือญาติใกล้ชิดจึงท�าให้ลูกค้าที่มาใช้

บรกิารส่วนใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าทีม่คีวามซือ่สตัย์ต่อ

ตราสินค้า (Brand royalty) แม้ปัจจัยด้านการ 

ตั้งราคาค่าบริการที่ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์รับรู้จะยัง

คงอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่าที่ผู ้ใช้บริการโลจิสติกส ์

คาดไว้ก็ตาม ดงันัน้จะเห็นว่าวัฒนธรรมการท�างาน 

รวมถึงการบริการของผู้ประกอบการลาวนั้น มักจะ

เน้นสนับสนุนปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีจะน�ามาใช้ใน

การรกัษาความสามารถในการแข่งขันในทางธุรกิจ
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาไมโครเลิร์นนิง ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 2) เปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ท่ีเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง 3) สอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เก่ียวกับการเรยีนรูด้้วยไมโครเลร์ินนงิ การวิจยันีท้ดลอง

กับประชากร ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  

4 วิทยาลัย จ�านวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ไมโครเลิร์นนิง จ�านวน 3 เรื่อง แบบทดสอบ 

ก่อนเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ไมโครเลิร์นนิง จ�านวน 3 เรื่อง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เท่ากับ 93.75/95.83, 91.67/97.92 และ 92.08/93.75 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ  

3) นักศกึษามคีวามคดิเหน็เก่ียวกับการเรยีนด้วยไมโครเลร์ินนิง เป็นรายด้านดงัน้ี 1) ด้านการเรยีนรู้ เป็นการ

สนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้เพ่ิมเติมได้มากข้ึน  
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2) ด้านประโยชน์ มคีวามทันสมยั สามารถเข้าถึงเน้ือหาได้อย่างสะดวก และรวดเรว็ 3) ด้านการเข้าถึงข้อมลู 

สามารถเรียนรู้ได้ไม่จ�ากัด ทั้งเรื่องของเวลาและสถานที่ 

ค�าส�าคัญ: ไมโครเลิร์นนิง, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ABSTRACT

 The purposes of this research were : 1) to develop the Microlearning of High Vocational 

Certificate with an efficiency standard criteria of 90/90 2) to compare pre-test scores and learning 

achievement test scores after students being learned by Microlearning for High Vocational 

Certificate Private Vocational College in Bangkok, and 3) to opinions of the Microlearning of High 

Vocational Certificate, Private Vocational College in Bangkok. Population was 266 freshmen of the 

High Vocational Certificate, Private Vocational College in Bangkok 4 Colleges. The research 

instruments were Microlearning 3 story, learning achievement test, and the questionnaire and 

opinion questionnaires. The data were analysis using frequency, percentage, means, standard 

deviation and t-test

 The research findings were as follows : 1) 3 Microlearnings with an efficiency of 93.75/95.83, 

91.67/97.92 and 92.08/93.75 2) the students’ learning achievement test scores after studying 

through Microlearning was statistically significantly higher than pre-test scores at .01 level of 

significance, and 3) students had the opinions of Microlearning as follows: 1) Learning, supported 

the students to know how to be well in self-learning and much more in learning, 2) Benefit, it is up 

to date, accessible and convenient, 3) Date accession, there is no limit to learn even time and 

place.

Keywords : Microlearning, High Vocational Certificate

บทน�า

 การศึกษาในสายอาชีวศึกษาเป็นรากฐาน

ส�าคญัในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็น

ส่วนหน่ึงในการพัฒนาคนให้มคีวามรูค้วามช�านาญ 

ทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการศึกษาที่มี 

จุดมุ ่งหมายหลักในการผลิตและพัฒนาฝีมือ

แรงงานเพ่ือประกอบอาชีพโดยตรงรวมทั้งผลิต

ก�าลังคนที่มีคุณภาพควบคู่กับการแสวงหาความรู้

เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ในการ

จัดการศึกษาจ�าเป ็นต ้องปรับให ้ เข ้ากับการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา โดยการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผลิตก�าลังคนให้มี
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คุณภาพมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับ 

ความต ้องการของตลาดแรงงาน (บัณฑิต  

นราอนุสรณ์, 2551)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ส�านักคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา, 2557) เป็นหลักสูตรเพ่ือให้

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐาน

เก่ียวกับภาษา สังคมศาสตร ์  วิทยาศาสตร ์ 

คณิตศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ น�าไปใช้ในการ

ค ้นคว ้า เ พ่ือพัฒนาตนเอง และงานวิชาชีพ 

ด้านคอมพิวเตอร์ให้เจรญิก้าวหน้า มพ้ืีนฐานในการ 

น�าไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพให้ทันต่อการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี มทีกัษะในการปฏบิตังิาน

ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานและแก้ปัญหา

ด้วยหลกัการและเหตุผล มทัีกษะในการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีเจตคติและค่านิยมท่ีเหมาะสมตลอดจนมี

คุณธรรม จริยธรรมในงานด้านคอมพิวเตอร์

 การจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอน 

ในปัจจุบันได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อช่วย 

ในการสอนแทนที่การใช้ต�าราในการสอนอย่าง

เดยีว การสอนของครจูงึมส่ีวนอย่างมากในการกระ

ตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน สิ่งที่มี

อิทธิพลต่อการรับรู ้ของผู ้เรียนในการเรียนก็คือ  

สื่อการเรียนการสอน ซึ่งสื่อที่ใช้ก็มีหลายรูปแบบ

และทีพ่บมากท่ีสดุในปัจจบุนัคอื สือ่ท่ีมกีารพัฒนา

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) ที่ได้กล่าวว่า  

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้าน

การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผล

ให้เกิดความพยายามในการน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ 

เหล่านี้เข ้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้การศกึษามคีณุภาพและมปีระสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี 

สตปัิญญาและคณุธรรม เพ่ือรองรบัการพัฒนาและ

สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัในสภาพสงัคม

และเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based 

economy and society) จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

ทางด้านคอมพิวเตอร์น้ีเองได้ท�าให้เกิดความ

เคลื่อนไหวในวงการศึกษา โดยเฉพาะที่เก่ียวข้อง

กับการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต

 ใน ยุคที่ มี ความหลากหลายของ ส่ือ

เทคโนโลยี ไมโครเลิร์นนิงเป็นสื่อทางเลือกใหม่ 

ที่เหมาะต่อการเรียนรู้ในยุคนี้ โดยการเรียนรู้ท่ีมี

เนื้อหาส้ัน ๆ ยาว 3-5 นาที หรืออาจส้ันกว่านี้  

ที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองผลการเรียนรู้ที่เน้น

เฉพาะเรื่อง (Asha Pandey, 2016) เป็นสื่อที่เน้น

การเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ ่นให้ผู ้ เรียน 

ได้ศึกษาด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนือ่ง 

มีการน�าเสนอเนื้อหาที่ตรงประเด็น ส้ันได้ใจความ 

และเนื้อหาที่ได้สามารถน�าไปใช้จริง อีกทั้งช่วยลด

ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน ปิดช่องว่างความรู ้  

เพ่ือให้เกิดผลการเรยีนรูท้ีด่ขีึน้ ช่วยให้บรรลเุป้าหมาย

การเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรยีนท่ีมคีวามแตกต่างกัน 

(Anand and Timothy, 2016) อีกท้ังสามารถน�า

เข้าไปอยู่ในรูปแบบของ Social media ที่เรียกว่า 

Social Microlearning โดยเป็นการเรียนรู้ที่เอื้อให้

ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากเพ่ือน ได้มีการสนทนา

แลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับความรู้ที่ได้

รับ มกีารสร้างประเดน็ให้อภิปรายร่วมกัน มงีานวจิยั

ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้บริบทของสังคม 
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มาช่วยโดยการโต ้ตอบในสังคมออนไลน์ น้ัน 

ไม่จ�าเป็นต้องใช้ค�าพูดที่เป็นภาษาวิชาการ หรือ

สร้างกรอบให้ผูเ้รยีนมากเกินไป พบว่า การแลกเปลีย่น

ระหว่างผู้เรียน ไม่ว่าจะในลักษณะคล้อยตาม หรือ

ขัดแย้ง จะเพ่ิมโอกาสในการจดจ�าสิ่งนั้นได้ดีขึ้น  

(Ilona Buchem and Henrike Hamelmann, 2010)

 ไมโครเลิร ์นนิง เป็นการเรียนรู ้ยุคใหม่  

ทีผู่เ้รยีนสมยัใหม่จะใช้เวลาและความสนใจในเวลา

สั้น ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหากรอบเล็ก ๆ ท่ีเน้นสาระ

ส�าคัญ และสามารถเรียนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลาบน

อปุกรณ์พกพา  เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์  (Sudarshana 

Ghosh, 2016) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีมีเนื้อหาสั้น ๆ  

มักจะยาว 3-5 นาที หรือสั้นกว่า ซึ่งได้รับการ

ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองผลการเรียนรู้ท่ีเฉพาะ

เจาะจง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  

เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และมีลักษณะรูปแบบของ

การเรียนรู้ แบบไม่เป็นทางการ (Asha Pandey, 

2016)

 อุปกรณ์พกพา มีการออกแบบ และ 

ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือรองรับการใช้งาน 

ที่แตกต่างกันออกไป สามารถเคลื่อนย้ายติดตัว 

ผู ้ใช้งาน และมีความสามารถในสื่อสารข้อมูล 

แบบไร้สาย ท�าให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา  

เพ่ิมความสะดวกสบาย ซึง่ความสามารถของอปุกรณ์

พกพาเหล่าน้ีเอื้อประโยชน์ต่อการน�ามาประยุกต์ 

ใช้กับงานต่าง ๆ ของการน�ามาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากผู ้ศึกษา

ค้นคว้าอิสระเก่ียวข้องเป็นอาจารย์ผู ้สอน โดย 

ส่วนใหญ่นักศึกษา จะเป็นเจ้าของอุปกรณ์พกพา 

หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมี

การน�ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้สามารถ 

เรยีนรูผ่้านอปุกรณ์พกพา เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถ

ใช้ได้ ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

(นพดล ผู้มีจรรยา, 2557)

 การเรยีนการสอนในระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. วุฒิภาวะของ ผู ้เรียน 

อยู่ในช่วงวัยรุ่น มีความอยากเป็นตัวของตัวเองสูง 

มีความอยากรู้อยากเห็น ความอยากลอง ซึ่งเป็น 

สิ่งที่ควบคู่ไปกับวัยของการศึกษาในระดับน้ีที่ต้อง

เวลาในการสอนมาก อีกทั้งผู้เรียนมีความแตกต่าง

กัน เพ่ือสร้างความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการ

เรียน การเลือกใช้วิธีการสอน และสื่อที่เหมาะสม

กับผู้เรียนนับเป็นงานอย่างหนึ่งของผู้สอน ท่ีจะท�า

ให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าท�ากล้า แสดงออกเพราะการ

สื่อสารจะได้ผลต้องขึ้น อยู่กับปัจจัยด้านสื่อเป็น

ส�าคัญ การสร้างความสนใจ ในการสอนควรม ี

องค ์ประกอบของสื่อมัลติมี เดียแบบสมบูรณ์  

ทั้งสื่อทางภาพ เสียงวีดิทัศน์ กราฟิก เพ่ือสร้าง 

ส่ิงเร ้าให้กับผู ้เรียน ท�าให้ผู ้เรียนเห็นภาพรวม

ทัง้หมดของเนือ้หาแยกเป็นหัวข้อส�าคญั ดงึใจความ

ส�าคัญของเนื้อหาย่อยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมี 

ล�าดับขั้น มีระบบ (ประเวศ วะสี, 2543)

 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการอาชีพ เป็นรายวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต้องเรียน เพราะเป็น

ภาคบังคับของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ส�านักมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2557) ซึ่งจะเน้น 

การสอนภาคทฤษฎีมาก คณะผู้วิจัย พบปัญหาว่า 

เน้ือหาในรายวิชามปัีญหาในการเรียนมากวชิาหน่ึง 

และจากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า ผู ้ เรียน 

ขาดความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี และผู้เรียน

เกิดความเบือ่หน่ายทีจ่ะเรยีน เน่ืองจากคดิว่าจะได้

ใช้คอมพิวเตอร์ แต่กลับเป็นทฤษฎีส่วนมาก ดังนั้น
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จึงไม่สามารถน�าความรู ้ไปต่อยอดในการเรียน

เนือ้หาตอนต่อไป ท่ีต้องอาศัยพ้ืนความรูจ้ากเนือ้หา

เบื้องต้นหรือเน้ือหาเดิม ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจ มคีวามคดิรวบยอดในเน้ือหานัน้ จงึจะ

สามารถน�าความรู้น้ันไปใช้ประโยชน์ในการเรียน

เน้ือหาต่อไปได้ และอีกประการหนึ่งเนื้อหาที่ค่อน

ข้างมาก จึงไม่สามารถท่ีจะท�าความเข้าใจได้โดย

เร็วในชั่วโมงเรียน ต้องอาศัยการทบทวนหลาย ๆ 

ครั้ง จึงจะเกิดความเข้าใจ

 จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ คณะผูวิ้จยั 

จึงสนใจน�าไมโครเลิร์นนิงที่เป็นสื่อการสอนทาง

เลือกใหม่ที่มีความยืดหยุ่น มาใช้กับนักศึกษาได้

เรียนรู้ด้วยตนเองในการวิจัยนี้ และคณะผู้วิจัยจึง

ต้องการศึกษาว่าการเรียนรู ้ด้วยไมโครเลิร์นนิง 

นกัศกึษาจะมคีวามคิดเห็นต่อการใช้ไมโครเลร์ินนงิ

อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน เป็นแนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมการใช้ไมโครเลิร์นนิง

ในการพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม

กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนต่อไป และ

เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้เกิดประสทิธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1)  เพ่ือพัฒนาไมโครเลิร ์นนิง ส�าหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90

 2)  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน

เรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ที่เรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง

 3) เพ่ือสอบถามความคดิเห็น ของนักศกึษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

อาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เก่ียวกับ

การเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง

กรอบแนวคิดการวิจัย
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

แปรต้น                  ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

สมมตฐิานการวจิัย 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั น้ สู ง  วิท ย าลัย อ า ชี วศึ ก ษ า เอ ก ช น  ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง มี

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่า

คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 

 

การดาํเนินการวจิัย 

คณะผู้วิจยั ขอความร่วมมือจากนกัศกึษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ปีท่ี 1 จํานวน 

4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ

ธุรกิจ จํานวน 66 คนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์

บริหารธุรกิจ  จํานวน 67 คน วิทยาลยัเทคโนโลยี

มิตรพลบริหารธุรกิจ จํานวน 68 คน และ โรงเรียน

จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ 

จํานวน 65 คน รวมประชากรท่ีใช้ในการทดลอง

ทัง้หมด จํานวน 266 คน โดยขอใช้เวลาหลังเลิก

เรียนเพ่ือทําการวิจัย ซึ่งคณะผู้ วิจัยชีแ้จ้งให้กลุ่ม

ทดลองทําความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยในครัง้นี ้จากนัน้ให้ทําแบบทดสอบก่อน

เรียน จํานวน 30 ข้อ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยใน

การวิจัย ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

30 นาที และสัปดาห์ต่อไปให้กลุ่มทดลองในการ

วิจยัเรียนรู้ด้วยไมโครเลร์ินนิง โดยใช้อปุกรณ์พกพา

ของตนเอง จํานวน 3 เร่ือง ได้แก่ เร่ือง ความหมาย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ

เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ   แ ล ะจ ริย ธ รรม ท า ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลาในการดูและฟังใน

แตล่ะเร่ือง 5 นาที และพกั 5 นาที โดยกลุม่ทดลอง 

สามารถเลือกเรียนรู้เร่ือนไหนก่อนหรือหลังก็ได้ 

หลงัจากท่ีเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง ครบทัง้ 3 เร่ือง

แล้ว ให้ทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 30 

นาที และคณะผู้ วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถาม

ความคิดเห็นในการเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง โดย

คะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จากการเรียนรู้ด้วยไมโครเลร์ินนิง 

ความคิดเหน็ตอ่การเรียนรู้ด้วย 

ไมโครเลร์ินนิง 

การเรียนรู้ด้วยไมโครเลร์ินนิง จํานวน 3 เร่ือง 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ          

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสู ง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่เรียนรู ้ด ้วยไมโครเลิร ์นนิง  

มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่า

คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01

การด�าเนินการวิจัย

 คณะผู้วิจัย ขอความร่วมมือจากนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 จ�านวน 

4 วิทยาลยั ได้แก่ วทิยาลยัอาชวีศึกษากรงุเทพธุรกิจ 

จ�านวน 66 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

จ�านวน 67 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหาร

ธุรกิจ จ�านวน 68 คน และ โรงเรียนจันทศิริวิทยา

และเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ จ�านวน 65 คน 

รวมประชากรท่ีใช้ในการทดลองท้ังหมด จ�านวน 

266 คน โดยขอใช้เวลาหลงัเลกิเรยีนเพ่ือท�าการวจิยั 

ซึ่งคณะผู้วิจัยชี้แจ้งให้กลุ่มทดลองท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ จากนั้น

ให้ท�าแบบทดสอบก่อนเรยีน จ�านวน 30 ข้อ ล่วงหน้า 

1 สัปดาห์ โดยในการวิจัย ใช้เวลาในการท�าแบบ

ทดสอบก่อนเรียน 30 นาที และสัปดาห์ต่อไปให้

กลุ่มทดลองในการวิจัยเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง 

โดยใช้อุปกรณ์พกพาของตนเอง จ�านวน 3 เรื่อง 

ได้แก่ เรื่อง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลาในการ

ดูและฟังในแต่ละเรื่อง 5 นาที และพัก 5 นาที โดย

กลุ่มทดลอง สามารถเลือกเรียนรู้เรื่อนไหนก่อน 

หรือหลังก็ได้ หลังจากที่เรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง 

ครบทั้ง 3 เรื่องแล้ว ให้ท�าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน จ�านวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการท�าแบบ

ทดสอบ 30 นาที และคณะผู้วิจัยได้ท�าการแจก

แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนรู ้ด ้วย 

ไมโครเลิร์นนิง โดยตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จ 

ใช้ระยะเวลา 30 นาที ในการตอบแบบสอบถาม 

การแจกแบบสอบถาม จ�านวน 266 ฉบับ ได้รับ 

กลับคืนมา 266 ฉบับ ซึ่งตรวจสอบแล้ว พบว่า  

เป็นแบบสอบถามท่ีมคีวามสมบรูณ์ สามารถน�าไป

วิเคราะห์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม

ที่แจกไป เมื่อท�าการวิจัยเสร็จ จึงน�าข้อมูลจาก 

ผลการท�าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามไป

วิเคราะห์เพื่อสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย

 จากการวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยสรุปผล 

การวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 1.  ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

90/90 (เปร่ือง กุมทุ, 2519 อ้างถึงใน มนตรี แย้มกสกิร, 

2551) ของไมโครเลิร์นนิง จ�านวน 3 เรื่อง ดังนี้

  1.1  ไมโครเลิร์นนิง เร่ือง ความหมาย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู วิทยาลยัอาชวีศกึษา

เอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เท่ากับ 93.75/95.83 

แสดงไว้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของไมโครเลิร์นนิง  เร่ือง ความหมายของเทคโนโลยี

สารสนเทศ จากการทดลองใช้ภาคสนาม (Try out)

ประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยนักศึกษา

ทั้งกลุ่ม

จ�านวนนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ ์

ทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

90/90 93.75 95.83

 1.2 ไมโครเลิร์นนิง เรื่อง องค์ประกอบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สงู วิทยาลยัอาชวีศกึษา

เอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เท่ากับ 91.67/97.92 

แสดงไว้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของไมโครเลิร์นนิง เรื่อง องค์ประกอบของ เทคโนโลยี

สารสนเทศ จากการทดลองใช้ภาคสนาม (Try out)

ประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยนักศึกษา

ทั้งกลุ่ม

จ�านวนนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ ์

ทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

90/90 91.67 97.92

 1.3 ไมโครเลิร์นนิง เรื่อง จริยธรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สงู วิทยาลยัอาชวีศกึษา

เอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เท่ากับ 92.08/93.75 

แสดงไว้ดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของไมโครเลิร์นนิง  เรื่อง จริยธรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ จากการทดลองใช้ภาคสนาม (Try out)

ประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยนักศึกษา

ทั้งกลุ่ม

จ�านวนนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ ์

ทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

90/90 92.08 93.75
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 2.  คะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

หลังเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง ท้ัง 3 เรื่อง สูงกว่า

คะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 แสดงไว้ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การทดสอบ คะแนนเต็ม s t df Sig.

ก่อนเรียน 30 18.08 2.47
-57.07 265 .000*

หลังเรียน 30 27.55 1.32

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

พบว่า นักศึกษาส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 

68.80) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.51 - 3.00 

(ร้อยละ 39.60) ใช้อปุกรณ์พกพาประเภทสมาร์ทโฟน 

(Smartphone) ในการเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง 

(ร้อยละ 97.90)

 4.  ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ไมโครเลร์ินนงิ 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

  4.1  ด้านการเรยีนรู ้นกัศึกษาส่วนใหญ่ 

มคีวามคิดเหน็ว่า การใช้ไมโครเลร์ินนงิ ในการเรยีน

รู ้เป็นการสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนรูจ้กัการศกึษาค้นคว้า

และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง และเรยีนรูเ้พ่ิมเตมิ

ได้มาก ในอนัดบัรองลงมา คอื มคีวามน่าสนใจกว่า

การเรียนแบบปกติ

   4.2  ด้านประโยชน์ นกัศึกษาส่วนใหญ่ 

มคีวามคดิเห็นว่า การใช้ไมโครเลร์ินนิง มคีวามทันสมยั 

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ใน

อันดับรองลงมา คือ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้

ตามความชอบและความสนใจ 

   4.3  ด้านการเข้าถึงข้อมูล นักศึกษา 

ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า การใช้ไมโครเลิร์นนิง  

ในการเรียนรู้ บนอุปกรณ์พกพา ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้ไม่จ�ากัด ทั้งเร่ืองของเวลาและสถานที่  

ในอันดับรองลงมา คือ เป็นการเรียนรู ้ยุคใหม่  

ที่ผู ้เรียนสมัยใหม่ จะใช้เวลาและความสนใจใน

เวลาสั้น ๆ เพื่อศึกษาเนื้อหา 

อภิปรายผล

 จากการวิจยั เรือ่ง การพัฒนาไมโครเลร์ินนิง 

ส�าหรับนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

คณะผูวิ้จยัมกีารอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ  ดงันี้

 ผลจากการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน ของไมโครเลร์ินนงิ จ�านวน 3 เรือ่ง ส�าหรบั

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ได้ประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 92.78/91.67, 

91.67/97.92 และ 92.08/93.75 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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90/90 ท่ีคณะผูวิ้จยัได้ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ

การวิจยั เนือ่งจากการสร้างไมโครเลร์ินนิง ได้มกีาร

วางแผนและเตรียมการในกระบวนการผลิตตาม

ล�าดับขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยอาศัย

แนวคดิการสร้างตามขัน้ตอนการสร้างเลร์ินนงิออบ

เจกต์ (Learning Object) เน่ืองจากเป็นสื่อที่มี

คณุสมบติัใกล้เคยีงกับไมโครเลร์ินนิง เพ่ือน�ามาเป็นก

รอบในการสร้างไมโครเลิร์นนิง ซึ่งได้ผ่านการ

พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมจากผู ้

เชีย่วชาญในด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคตลอดจน

คณะผูวิ้จยัได้แก้ไขปรบัปรงุตามค�าแนะน�า เพ่ือให้

ไมโครเลร์ินนิงที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้

สามารถน�าไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับ ประทิน คล้ายนาค (2541) ทีไ่ด้

วางแผนไว้ จึงได้เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับ

หลกัสตูร มคีวามถูกต้อง เหมาะสมกับวัยของผูเ้รยีน 

รวมทัง้มภีาพความคมชดัและเสยีงท่ีชดัเจน (กิดานนัท์ 

มลทิอง, 2548) ซ่ึงสอดคล้องกับ ขวัญชนก อนรุกัษ์

จันทรา (2555) พัฒนาเลิร์นนิงออบเจ็กต์ เรื่อง 

การคณูและการหาร และสอดคล้องกับ นวลสวาสด์ิ  

มณีมยั (2555) พัฒนาเลร์ินนงิออบเจก็ต์บนแทบ็เลต็ 

เร่ืองงานประดิษฐ์ของฉันที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์  

ซึง่มีคณุภาพอยู่ในระดับดีมาก และมปีระสทิธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้ก�าหนดไว้เช่นกัน

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน

เรยีนและคะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ที่

เรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู วิทยาลยัอาชวีศึกษา

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คะแนน

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าคะแนน

ทดสอบก่อนเรยีน อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เน่ืองจาก  

การเรียนรู ้ด ้วยไมโครเลิร ์นนิง สามารถสร้าง 

ความสนใจให้กับนักศึกษามีความต้ังใจและ 

ความกระตือรืนรนในการเรียนรู้มากข้ึน เพราะ 

ไมโครเลิร ์นนิง มีการเน้ือหาท่ีกระชับ เนื้อหา 

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีล�าดับข้ันตอน 

การน�าเสนอเนื้อหาที่ ดี  ปริมาณของเน้ือหาม ี

ความเหมาะสม เนือ้หามคีวามถูกต้อง การอธิบาย

เนื้อหามีความชัดเจน มีรูปภาพกราฟิก ตัวอักษร 

เสียง และภาพเคล่ือนไหว ท่ีเหมาะสมกับวัยของ

นักศึกษา ท่ีสามารถช่วยเสริมให้นักศึกษาจ�าได้ 

มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลสวาสดิ์  

มณีมยั (2555), ดลวรรณ พวงวิภาต (2554), อรนุช 

สมภักด ี(2553) และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2550) 

สรุปได้ว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู ้ได้ง่าย และม ี

ความสนใจในการเรียนรู้ เน่ืองจากเลร์ินนิงออบเจกต์

ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับไมโครเลิร์นนิง มีเนื้อหาที่

กระชับ การน�าเสนอน่าสนใจ ท�าให้ผู้เรียนได้รับ

ความรู้ความเข้าใจได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้ 

ด้วยไมโครเลิร์นนิง ท�าให้นักศกึษามคีะแนนทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ 

ก่อนเรียน อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01

 ความคดิเหน็เก่ียวกับการใช้ไมโครเลร์ินนงิ 

ด้านการเรียนรู้ คือ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จัก

การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

และเรียนรู้เพิ่มเติมได้มาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 

รุจโรจน์ แก้วอุไร (2545) การเรียนการสอนผ่าน

เครือข่ายใยแมงมุมเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนเป็น  

ผู้ด�าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองอย่างอิสระ  

ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถ และ

ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา ซึง่จะส่งผลให้การใช้

ไมโครเลร์ินนิง ท�าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนที่ดีขึ้นได้

 ความคดิเหน็เก่ียวกับการใช้ไมโครเลร์ินนงิ 

ด้านประโยชน์ คือ มีความทันสมัย สามารถเข้าถึง

ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับ เสกสรร สายสสีด (2545) นักศึกษามกีารยอมรบั

ประโยชน์และความสะดวกของการเข้าถึงข้อมูล 

เพ่ือใช้ประกอบการเรียนของตน ซึ่งถือว่าเป็นการ

น�าประโยชน์ของไมโครเลิร์นนิงมาใช้ในการเรียน

การสอนให้เกิดมีประสิทธิภาพ

 ความคดิเหน็เก่ียวกับการใช้ไมโครเลร์ินนงิ 

ด้านการเข้าถึงข้อมูล คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้

ไม่จ�ากดั ทัง้เรือ่งของเวลาและสถานท่ี ซึง่สอดคล้อง

กับ เสกสรร สายสสีด (2545) นักศึกษามกีารยอมรบั

ประโยชน์และความสะดวกของการเข้าถึงข้อมูล 

สามารถเรียนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลา ถือได้ว่าการใช้

ไมโครเลิร์นนิง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก 

และรวดเร็ว เพราะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

เข้าถึงข้อมูล ซึ่งก็คือ อุปกรณ์พกพา

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะส�าหรบัการน�าผลการวิจยั 

ไปใช้ คอื นกัศกึษาใช้ไมโครเลร์ินนิงในการเรยีนรู ้และ

ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้า 

และแสวงหาความรู ้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู ้เรียน 

เกิดความจ�าและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีความน่าสนใจ

กว่าการเรียนแบบปกติ ดังนั้น ผู้สอนควรพิจารณา

การใช้ไมโครเลิร์นนิงในการสนับสนุนกิจกรรมใน

การเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเกิด

ประสทิธิภาพในการเรยีนรู ้ จากการใช้ไมโครเลร์ินนิง

ของนักศกึษา สามารถน�าไมโครเลร์ินนิงไปใช้ในการ

ทบทวนเน้ือหา หรอืสอนเพ่ิมเติมจากในห้องเรยีนได้ 

เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่จ�ากัด ท้ังเรื่อง 

ของเวลาและสถานที่ และเป็นการเรียนรู้ยุคใหม่  

ที่ผู ้เรียนสมัยใหม่ จะใช้เวลาและความสนใจใน

เวลาสัน้ ๆ  เพ่ือศกึษาเน้ือหา และการใช้ไมโครเลร์ิน

นิง เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการศึกษา

ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้

เพ่ิมเตมิได้มาก ดงันัน้ วิทยาลยัควรก�าหนดนโยบาย

หรือยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลา

อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

กับตนเอง

 2.  ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป  มปีระเดน็ 

ดังนี้

   2.1  ควรศกึษาถึงผลกระทบทีเ่ก่ียวข้อง

กับไมโครเลิร์นนิงที่ส่งผลต่อการใช้ไมโครเลิร์นนิง 

ในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพของผู้ใช้ไมโครเลิร์นนิง

ในเวลาที่ใช้นาน ๆ 

   2.2  ควรมีการศึกษาความคิดเห็น 

เกีย่วกับความพร้อมในการเรยีนรูผ่้านไมโครเลร์ินนงิ 

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อม 

ในการเรียนรู้ผ่านไมโครเลิร์นนิงที่แท้จริง 

   2.3  อาจจะศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค 

การยอมรับ รูปแบบการเรียนที่พึงประสงค์ให้

สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และ

อาจารย์ ย่ิงข้ึน ควรมีการศึกษาหรือวิจัยความคิด

เห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านไมโครเลิร์นนิง โดยการ

เก็บข้อมูลแยกนักศึกษาตามชั้นปี เพื่อจัดการเรียน

ผ่านไมโครเลิร์นนิง ได้ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น 

  2.4  ควรมกีารศกึษาหรือวิจยัความคดิ

เห็นเก่ียวกับการใช้ไมโครเลิร์นนิง โดยการเก็บ

ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือหลาย ๆ ประเภท เช่น แบบ

สังเกต แบบสัมภาษณ์
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกันมีผลต่อต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – ปี 2560 มีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4,535 ข้อมูลตัวอย่าง โดยการรายงานข้อมูล

ทางการเงินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้วิจัยเลือกวัดจากก่อนและหลังท่ีมีการน�าเทคโนโลยี XBRL มาใช้  

ส่วนต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ค�านวณโดยวิธีแบบจ�าลองการก�าหนดราคาหลักทรัพย์ Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) 

  ผลการศกึษาพบว่าการรายงานข้อมลูทางการเงนิทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกัน มคีวามสมัพันธ์ในเชงิลบ

กับต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นถึงการรายงานงบการเงินที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ท�าให้ความไม่สมมาตรของข้อมูล (Asymmetric Information) ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นลดลง 

เนื่องจากผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลมีความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้น สามารถตรวจสอบ

ได้ ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนมข้ีอมลูทีเ่พียงพอในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของผูบ้รหิาร ท�าให้ ต้นทนุตัวแทน

ลดลง ส่งผลให้ความเสี่ยงจากการลงทุนของนักลงทุนลดลง ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นจึงลดลงด้วย 

ค�าส�าคัญ : การรายงานข้อมูลทางการเงิน, เทคโนโลยี XBRL, ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น
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ABSTRACT

 This research had the objective to study the effect of a unified standard for reporting 

financial data on capital cost of shareholders of companies listed on the Stock Exchange of 

Thailand (SET). During 1997-2007, there were 4,535 sample data points using the same standard 

format for reporting financial data. The researcher conducted a pre- and post-assessment of the 

application of the XBRL technology. The capital asset of shareholders was calculated using the 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). This study found that standard reporting of financial data 

had a statistically significant negative association with capital asset of shareholders. That finding 

indicates that a unified standard of reporting of financial data reduces asymmetric information 

exchange between company management and shareholders , As shareholders can quickly access 

information Information is more transparent. Can check Shareholders and investors have sufficient 

information to inspect the operations of executives, resulting in reduced agent costs. Resulting 

in reduced investment risks. This also reduces the capital asset of shareholders at the same time.

Keyword : Reporting of financial data, XBRL technology, Cost of Equity

บทน�า

 จากการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันผู้ถือหุ้น 

ไม่สามารถบริหารจัดการกิจการของตนเองได้  

จึงมีการมอบหมายให้ตัวแทนท�าหน้าท่ีแทนใน 

การบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด สร้างความมั่งคั่งให ้

กับผู้ถือหุ้น แต่หากการบริหารธุรกิจเป็นไปตาม

ความต้องการของท้ังสองฝ่าย มีความคิดเห็น 

ไปในทิศทางเดียวกัน จะไม ่ก ่อให ้ เ กิดป ัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ถือหุ้น

และผู ้บริหาร ปัญหาน้ีเรียกว่าปัญหาตัวแทน 

(Agency Problem) ท่ีเกิดจากความไม่สมมาตร

ของข้อมลูระหว่างผู้บรหิารกับผูถ้อืหุน้ ท�าให้ผูถื้อหุน้

ต้องคอยติดตาม ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของ 

ผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดเป็น 

ต้นทุนตัวแทน (Agency Cost) ขึ้น และเพ่ือลด

ปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลลง จึงเกิดการ

พัฒนาการรายงานทางการเงนิขึน้ ให้เป็นมาตรฐาน

เดยีวกัน โดยมกีารน�าเสนอข้อมลูทางบญัชทีีถู่กต้อง 

รวดเร็ว เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ง่ายต่อการเข้าถึง

ข้อมูล เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอ สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยในปี 2548 คณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศให้บริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการน�าส่งข้อมูล

ทางการเงิน โดยใช้ภาษา XBRL เพ่ือให้รายงาน

ทางการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดขั้นตอน 

ในการปฏิบัติงานทางบัญชี ลดการตกแต่งข้อมูล
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จากผู ้บริหาร (Blankespoor et al. ,2012; 

Vasarhelyi, M. A., Chan, D. Y., & Krahel, J. 

P.,2012) จากปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมลูมี

ผลท�าให้ต้นทนุสว่นของผู้ถือหุน้เพิม่ขึน้ (Diamond 

and Verrecchia,1991) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

ตัวแทน (Agency Theory) และจากการศึกษาใน

อดีตพบว่ารูปแบบการแสดงรายการในงบการเงิน

ที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจของ 

นกัลงทุนและผูใ้ช้งบการเงนิทีแ่ตกต่างกัน (ณัฐวุฒ,ิ

2558) งบการเงินจึงถือเป ็นข ้อมูลทางบัญชี 

ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ 

นักลงทุนและผูใ้ช้งบการเงนิท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์ 

เช่น มูลค่าตามบัญชี ก�าไรต่อหุ้น สินทรัพย์ที่มี 

ตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Anne Beyer, Cohen, 

Lys, & Walther, 2010;และจากการศึกษาของ 

Kovarova-Simecek & Pellegrini (2016) พบว่า 

นักลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์มคีวามพึงพอใจอย่าง

มากต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันในรูปแบบ XBRL เนื่องจากเป็น

รายงานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 

ท�าให้ผู ้ ถือหุ ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท 

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาความ

ไม่สมมาตรของข้อมูล (Asymmetric Information) 

ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นลดลง และจากกรณี

ตัวอย่างการรายงานผลการด�าเนินงานและฐานะ

การเงินของบริษัท Enron Corporation ที่จัดท�า

รายงานดีเกินความเป็นจริง และได้มีการประกาศ

แก้ไขงบการเงินด้วยการลดก�าไร น�าไปสู ่การ 

ล้มละลาย ส่งผลให้ราคาหุ้นลดต�่า สร้างความ 

เสียหายอย่างมากให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม 

จากความเชื่อที่ว่า กิจการที่มีผลประกอบการดี 

ประสบความส�าเร็จมาจากการบริหารจัดการท่ีดี

ของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ

ข้อมูล เพ่ือต้องการให้ราคาหุ้นของบริษัทเป็นที่

สนใจของนกัลงทุน มกีารเสนอขายหุ้นในราคาท่ีสงู 

จึงเกิดการจัดการก�าไรขึ้น ดังนั้น หากปัญหาความ

ไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลลดลงมีผลท�าให้ต้นทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเช่นกัน ซึ่งต้นทุนเงินทุนส่วน

ของผูถื้อหุน้มบีทบาทส�าคญัต่อการตดัสนิใจในการ

ด�าเนินงานของผู้บริหาร ถือเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างมูลค่ากิจการ 

  จากความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการ

ศึกษาผลกระทบการรายงานข้อมูลทางการเงิน 

ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั กับต้นทนุส่วนของผูถื้อหุน้ 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของการรายงาน

ข้อมูลทางการเงินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ 

ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรควบคุม 

ความเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

1. การรายงานข้อมลูทางการเงินท่ี

เป็นมาตรฐานเดียวกนั (XBRL) 

2. กิจการท่ีมีลกัษณะกระจายธุรกิจ 

(Divers Firm) 

3. ขนาดของรายการคงค้างท่ีเกิดจาก

ดลุยพินิจของ 

   ผู้บริหาร (DCA) 

1. ขนาดกิจการ (Size) 

2. ความเส่ียงในการดําเนินกิจการ 

(Debt to Asset ratio 

3. อตัราสว่นมลูคา่ทางบญัชีตอ่มลูคา่

ตลาด (Book to Market value) 

 

 

ตัวแปรตาม 

ต้นทนุเงินทนุของสว่นผู้ ถือหุ้น (Cost of equity)  

วิธี CAPM model 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิ ความเป็นมาตรฐานเดียวกนัของงบการเงินท่ีมีผลตอ่ต้นทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

การดาํเนินงานวจิัย 

 การศึกษาในงานวิจัยครัง้นี  ้รวบรวม

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 8 กลุ่มอุตสาหกรรม (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ,2561) เ ว็ บ ไ ซ ต์ สํ า นั ก ง า น

ค ณ ะก รรม ก ารกํ ากับ ห ลักท รัพ ย์ และต ลาด

หลักท รัพ ย์  (www.sec.or.th) ฐาน ข้อมูล  Data 

Stream โดยกลุ่มตัวอย่างจะใช้บริษัทท่ีมีผลการ

ดําเนินงานตัง้แตปี่ 2540 - ปี 2560  

   ตัวแปรตามในงานวิจัย นี  ้คือ  ต้นทุน

เงินทุนส่วนของผู้ ถือหุ้น (Cost of Equity หรือ Ke) 

ซึ่งมีวิธีท่ีใช้ในการวัดค่าของตัวแปร โดยคํานวณ

จากแบบจําลองการกําหนดราคาหลกัทรัพย์ หรือ 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) (สถาบัน

พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย, 2548) เขียนเป็นสมการได้ดงันี ้

)(, ,i t t i t t tCAPM Rf Rm Rfβ= + × −  
โดยท่ี   

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด ความเป็นมาตรฐานเดียวกันของงบการเงินที่มีผลต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การด�าเนินงานวิจัย

 การศกึษาในงานวจิยัครัง้นี ้รวบรวมข้อมลู

จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 

กลุ ่ มอุตสาหกรรม (ตลาดหลักทรัพย ์แห ่ ง

ประเทศไทย,2561) เว็บไซต์ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(www.sec.or.th) ฐานข้อมูล Data Stream โดย

กลุ่มตัวอย่างจะใช้บริษัทที่มีผลการด�าเนินงาน

ตั้งแต่ปี 2540 - ปี 2560 

  ตวัแปรตามในงานวิจยันี ้คอื ต้นทนุเงินทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity หรือ Ke) ซึ่งมีวิธี

ที่ใช้ในการวัดค่าของตัวแปร โดยค�านวณจากแบบ

จ�าลองการก�าหนดราคาหลักทรัพย์ หรือ Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) (สถาบันพัฒนา

ความรูต้ลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, 

2548) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

 โดยที่  

)(, ,i t t i t t tCAPM Rf Rm Rfβ= + × −
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 CAPMi,t = ต้นทนุเงินลงทนุทีค่�านวณจาก 

Capital Asset Pricing Model

 Rft = อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความ

เสีย่งใช้การรวบรวมข้อมลูจากพันธบตัรรฐับาลอายุ 

1 ปี ทุกสิน้ปีท�าการต้ังแต่วันที ่1 มกราคม พ.ศ.2540 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

  ,i tβ = ค่าเบต้าหรือค่าวัดความเสี่ยงท่ี

ก�าจัดไม่ได้ของตลาด โดยใช้ข้อมูลส�าเร็จรูปจาก

ฐานข้อมูล DataStream และฐานข้อมูลจาก 

SetSmart ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ถึงวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2560

  Rmt = ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาด 

(Total return index) จากข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์ 

โดยใช้อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ทุก

สิ้นปีท�าการ โดยใช้สูตรค�านวณ ดังนี้

 โดยก�าหนดให้ 

 RM หมายถึง อัตราผลตอบแทนของ

ตลาดหลักทรัพย์

 SETt หมายถึง ราคาปิดของ SET INDEX 

ในวันสิ้นปีที่ t

 SETt-1 หมายถึง ราคาปิดของ SET INDEX 

ในวันสิ้นปีที่ t-1

 แบบจ�าลอง

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นมาตรฐาน

เดียวกันของงบการเงินและต้นทุนเงินทุนส่วน 

ของผู ้ถือหุ ้น มีประเด็นที่ส�าคัญเน่ืองจากข้อมูล 

ไม่สามารถหามาได้โดยตรง งานวิจัยน้ีจึงใช้แบบ

จ�าลอง

 Ke = ƒ (Standardized, control variables, 

dummy) ซึ่งขยายเป็นโมเดลเต็มรูปแบบ ส�าหรับ

บริษัท i ในปี t ดังนี้

 Ke =ß
o
+ß

1
(XBRL)

I,t
+ß2 (Divers-Firm)

I,t
+ 

ß
3
(DCA)

I,t
+ß

4
(LEVE)

I,t
+ß

5
(InSize)

I,t
+ß

6
(MBV)

I,t
+ß

it
 และ 

 Ke = ß
o
+(ß

1
XBLR

it
+ß

1
D

it
)+(ß

2
DiversFirm

it
 +ß

2
D

it
)+(ß

3
DCA

it
+ß

3
D

it
)+(ß

4
Leve

it
+ß

4
D

it
)+(ß

5

InSize
it
+ß

5
D

it
)+(ß

6
MBV

it
+ß

6
D

it
)+µ

it

 โดยที่

 Ke = ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ของต้นทุน

เงินลงทุน (Cost of Equity) ซึ่งการวัดมูลค่าของ

ต้นทุนเงินลงทุน จะใช้โมเดล Capital Asset 

Pricing Model: CAPM

  ß
o 
= ค่าคงท่ีของสมการถดถอย (Constant)

  ß
i
 = ค่าสัมประสิทธ์ิหน้าตัวแปรท่ี I ใน

สมการ (Standardized Coefficient)

 XBRL = ปีท่ีมกีารเริม่จดัท�างบการเงนิด้วย

เทคโนโลยี XBRL

 Diver-Firm = ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ 

แบบกระจายธุรกิจ

 LEVE = ความเสี่ยงทางการเงินวัดจาก

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม

 InSize = ขนาดของกิจการ วัดจากยอด

สินทรัพย์รวม (Log_assets)

 MBV = การเจรญิเตบิโตของบรษิทัวัดจาก

ราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยราคาตามบัญชีต่อหุ้น

	 Ԑ
it 
= ค่าความคลาดเคลื่อน

( )1
1

100t t

t

SET SET
RM

SET
−

−

− ×
=
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ผลการวิจัย

 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยันี ้ในการ

ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกับตัวแปร

ตาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยก�าหนดตัวแปร

อสิระ ได้แก่ การรายงานทางการเงนิท่ีเป็นมาตรฐาน

เดยีวกันด้วยเทคโนโลย ีXBRL กิจการทีม่ใีช้กลยุทธ์

การกระจายธุรกิจ และขนาดของรายการคงค้างท่ี

เกิดจากดลุยพินจิของผูบ้รหิาร และตัวแปรตาม คอื

ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น สมการถดถอยเชิงเส้นพหุ 

เป็นดังนี้

 Y= ß
0
 + ß

1
X

1it
 + ß

2
X

2it
 + ß

3
X

3it
 + ß

4
X

4it 

+ ß
5
X

5it
 + ß

6
X

6it
 +Ԑ 

it 

(ค่า Ԑ เป็นค่าความคลาดเคลื่อน)

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมการถดถอยเชิงพหุ

Variable

การวิเคราะห์ข้อมูล

Linear 1 Linear 2 Tobit

1 2 3

XBRL-Year 0.6264*** 0.6183*** 0.6261***

XBRL-Year2 -0.0782*** -0.0778*** -0.0782***

Divers-Before -0.1363* -0.0568 -0.1157

DCA-Before -0.0003 -0.0003 -0.0003

LEVERAG-Before -1.2180*** -1.1531*** -1.2155***

InSize-Before 1.3853*** 1.3144*** 1.3792***

MBV-Before 0.0208** 0.0210** 0.0209**

_cons -7.5157*** -6.8032*** -7.4363***

XBRL-Dummy After -0.7627*** -0.8592*** -0.7384***

Divers*XBRL-Dummy -0.1709* -0.1752* -0.1805*

DCA*XBRL-Dummy -0.0001 -0.0000 -0.0001

LEVERAG*XBRL-Dummy -0.1339 -0.1100 -0.1105

InSize*XBRL-Dummy -0.0428 -0.0335 -0.0480

MBV*XBRL-Dummy -0.0469*** 0.0464*** -0.0482***
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Variable

การวิเคราะห์ข้อมูล

Linear 1 Linear 2 Tobit

1 2 3

Statistics

Firm-Year 4535 4494 4535

Firm 216 216 216

Firm-Year-censored 41

Overall-Chi-Square 1128.2679*** 1266.0164*** 1177.0401***

Overall-R-Square 0.3124 0.3306

Within-R Square 0.1674 0.1861

*p≤0.1, **p≤0.05, ***p≤0.01

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์

ถดถอยเชิงพหุ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระ กับตัวแปรตาม เพ่ืออธิบายตามทฤษฎี

ตัวแทนกับต้นทนุส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นวิธีประมาณ

ค่าแบบ Panel Random Effects Model มีการ

แสดงเปรียบเทียบเป็น 3 วิธี คือ 

  1)  วิธีท่ี 1 เป็นวิธีประมาณค่าแบบ Linear 

Regression (Linear1) โดยใช้ข้อมลูท้ังหมด 4,535 

ข้อมูล จ�านวน 216 บริษัท ไม่มีการตัดค่าตัวแปรที่

มีค่าผิดปกติออก   

  2)  วิธีท่ี 2 เป็นวิธีประมาณค่าแบบ Linear 

Regression (Linear2) โดยใช้ข้อมลูท้ังหมด 4,494 

ข้อมูล จ�านวน 216 บริษัท มีการตัดค่าตัวแปรที่มี

ค่าผิดปกติออก    

  3)  วิธีที่ 3 เป็นวิธีประมาณค่าแบบ Panel 

Random-Effects Tobit (Tobit) โดยใช้ข้อมูล

ทั้งหมด 4,535 ข้อมูล จ�านวน 216 บริษัท ไม่มีการ

ตัดค่าตัวแปรที่มีค่าผิดปกติออก 

  ดังนั้นขอเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ก ่อนท่ีจะมีการรายงานงบการเงินให้เป ็น

มาตรฐานเดียวกัน

 1. ตัวแปรอิสระด้านความเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

 การรายงานงบการเงินที่เป็นมาตรฐาน

เดยีวกัน ทีวั่ดค่าจากการน�าเทคโนโลยี XBRL มาใช้

ของกิจการที่มีการด�าเนินธุรกิจแบบกระจายธุรกิจ 

พบว่าการรายงานงบการเงินที่ เป ็นมาตรฐาน

เดยีวกันของบรษิทัทีม่ลีกัษณะการด�าเนนิงานแบบ

กระจายธุรกิจ (Divers_Firm) ตามวิธีท่ี 1 (Linear1) 

ส่งผลต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น 

  การบริหารก�าไร ที่วัดค่าจากค่าสัมบูรณ์

ของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่าย

บริหาร โดยค�านวณรายการคงค้างท่ีไม่ขึ้นกับ

ดลุยพินจิของฝ่ายบรหิารตาม The Modified Jones 

Model พบว่า ไม่พบความสัมพันธ์ของการบริหาร

ก�าไรต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
70

 2. ตัวแปรควบคุมด้านผลการด�าเนินงาน 

(Operation) ปัจจัยที่ใช้วัดผลการด�าเนินงานของ

กิจการคือ ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) 

ขนาดของกิจการ (InSize) และราคาตลาดต่อมลูค่า

ทางบัญชี (MBV) พบว่า

 ความเสีย่งทางการเงนิ (LEV) วัดจากอัตรา

หน้ีสนิรวมต่อสนิทรพัย์รวม พบว่าวิธีที ่1 (Linear 1) 

– วิธีที่ 3 (Tobit) มีผลต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยตัววิธีที่ 1 (Linear1) 

มีค่า -1.2180 วิธีที่ 2 (Linear2) มีค่า -1.1531 และ

วิธีที่ 3 (Tobit) มีค่า -1.2155 ซึ่งวิธีที่ 2 (Linear2) 

ส่งผลต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นมากที่สุด

   ขนาดของกิจการ (In Size) วัดจาก 

Natural Logarithm ของสินทรัพย์รวม พบว่า วิธีที่ 

1 (Linear 1) – วิธีที่ 3 (Tobit) มีผลต่อต้นทุนส่วน

ของผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยวิธีที่ 1 

(Linear1) มีค่า 1.3853 วิธีที่ 2 (Linear2) มีค่า 

1.3144 และวิธีที่ 3 (Tobit) มีค่า 1.3792 ซึ่งวิธีที่ 2 

(Linear2) ส่งผลต่อต้นทนุส่วนของผูถื้อหุน้มากทีส่ดุ

 การเจรญิเตบิโตของบรษิทั (MBV) วดัจาก 

ราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยราคาตามบัญชีต่อหุ้น 

พบว่า วิธีที่ 1 (Linear 1) – วิธีที่ 3 (Tobit) มีผลต่อ

ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

โดยวิธีท่ี 1 (Linear1) มค่ีา 0.0208 วธีิที ่2 (Linear2) 

มีค่า 0.0210 และวิธีท่ี 3 (Tobit) มีค่า 0.0209  

ซึ่งวิธีที่ 1 (Linear1) ส่งผลต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือ

หุ้นมากที่สุด

หลงัจากท่ีมีการรายงานงบการเงินให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

 1.  ตัวแปรอิสระด้านความเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

 หลังจากที่มีการรายงานงบการเงินท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกัน (XBRL-Dummy) พบว่า การ

รายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันท�าให้

ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง แต่ลดลงในอัตรา 

ที่เพิ่มขึ้น ตามวิธีที่ 1 (Linear1) – วิธีที่ 3 (Tobit)  

ส่งผลต่อต้นทนุส่วนของผู้ถือหุ้น โดยวิธีที ่4 (Linear1) 

มีค่า -0.7627 วิธีที่ 2 (Linear2) มีค่า -0.8592  

และวิธีที่ 3 (Tobit) มีค่า -0.7384 ซึ่งวิธีที่ 3 (Tobit) 

ส่งผลต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นมากที่สุด 

 เมื่อพิจารณาการรายงานงบการเงินท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกันในปีแรก พบว่า การรายงาน 

งบการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันส่งผลให้ต้นทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง แต่เป็นอัตราการลดลงที่ 

เพ่ิมขึ้น ตามวิธีท่ี 1 (Linear1) – วิธีที่ 3 (Tobit)  

ส่งผลต่อต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น โดยวิธีที่ 1 

(Linear1) มีค่า 0.6264 วิธีที่ 2 (Linear2) มีค่า 

0.6183 และวิธีที่ 3 (Tobit) มีค่า 0.6261 ซึ่งวิธีที่ 2 

(Linear2) ส่งผลต่อต้นทนุส่วนของผู้ถือหุน้มากทีส่ดุ 

และเมื่อผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบ โดยน�า XBRL2 

แต่ละปี พบว่าหลงัจากทีม่กีารรายงานงบการเงนิที่

เป็นมาตรฐานเดยีวกันส่งผลให้ต้นทนุส่วนของผูถื้อ

หุ้นลดลง แต่เป็นการลดลงในอัตราที่เพ่ิมขึ้นใน

อัตราที่ลดลง วิธีท่ี 1 (Linear1) –วิธีที่ 3 (Tobit)  

ส่งผลต่อต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น โดยวิธีที่ 1 

(Linear1) มีค่า -0.0782 วิธีที่ 2 (Linear2) มีค่า 

-0.0778 และวิธีที่ 3 (Tobit) มีค่า -0.0782 ซึ่งวิธ ี

ท่ี 2 (Linear2) ส่งผลต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น 

มากที่สุด 

 การรายงานงบการเงินที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกันของกิจการที่มีการด�าเนินธุรกิจแบบ

กระจายธุรกิจ พบว่าการรายงานงบการเงินท่ีเป็น
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มาตรฐานเดยีวกันของบรษิทัท่ีมลีกัษณะการด�าเนิน

งานแบบกระจายธุรกิจ (Divers_Firm) วิธีท่ี 1 

(Linear1) วิธีที่ 2 (Linear2), วิธีที่ 3 (Tobit) ส่งผล

ต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น   

 การบริหารก�าไร ที่วัดค่าจากค่าสัมบูรณ์

ของรายการคงค้างท่ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่าย

บริหาร โดยค�านวณรายการคงค้างท่ีไม่ขึ้นกับ

ดลุยพินจิของฝ่ายบรหิารตาม The Modified Jones 

Model พบว่า การบรหิารก�าไรตามวิธีที ่1 (Linear1)-

วิธีท่ี 3 (Tobit) ไม่สัมพันธ์กบัต้นทุนส่วนของผูถื้อหุ้น

 2. ตัวแปรควบคุมด้านผลการด�าเนินงาน 

(Operation) ปัจจัยที่ใช้วัดผลการด�าเนินงานของ

กิจการคือ ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) 

ขนาดของกิจการ (In Size) และราคาตลาดต่อ

มูลค่าทางบัญชี (MBV) พบว่า

 ความเสีย่งทางการเงนิ (LEV) วัดจากอัตรา

หน้ีสนิรวมต่อสนิทรพัย์รวม พบว่าวิธีที ่1 (Linear 1) 

- วิธีท่ี 3 (Tobit1) ไม่พบความสัมพันธ์ของความ

เสี่ยงทางการเงินที่มีผลต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ขนาดของกิจการ (In Size) วดัจาก Natural 

Logarithm ของสินทรัพย์รวม ไม่พบ ความสัมพันธ์

ของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้ง 3 วิธี

 การเจรญิเตบิโตของบรษิทั (MBV) วดัจาก 

ราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยราคาตามบัญชีต่อหุ้น 

พบว่า วิธีที่ 1 (Linear 1) - วิธีที่ 3 (Tobit) มีผลต่อ

ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

โดยวิธีท่ี 1 (Linear1) มีค่า -0.0469 วิธีท่ี 2 

(Linear2) มีค่า -0.0464 วิธีที่ 3 (Tobit ) มีค่า 

-0.0482 ซึ่งวิธีที่ 2 (Linear2) ส่งผลต่อต้นทุนส่วน

ของผู้ถือหุ้นมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย

  การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกันมีผลต่อต้นทุนเงินทุนส่วนของผู ้ถือหุ้น  

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

 1) ความเป็นมาตรฐานเดียวกันของงบ 

การเงิน

 ผลการศึกษาท้ัง 3 ตัวแบบ พบความ

สัมพันธ์ที่มีนัยส�าคัญระหว่างการรายงานทางการ

เงินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันของงบการเงินกับ

ต้นทนุส่วนของผูถื้อหุน้ ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิาน

การวิจัยที่ 1 ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎี

ตวัแทน และผลการศกึษาของ Kovarova Simecek 

& Pellegrini, (2016) พบว่า การน�าเสนอรายงาน

งบการเงินในรูปแบบ XBRL เป็นการจัดท�างบการ

เงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท�าให้นักลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์มีความพึงพอใจและให้ความเชื่อ

มั่นในรายงาน เนื่องจากเป็นรายงานที่ถูกต้อง  

เชื่อถือได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

สามารถน�าข้อมลูไปวิเคราะห์ได้ทันต่อการตดัสนิใจ 

ส่งผลให้ความเสี่ยงที่เป็นระบบและผลตอบแทน 

ที่คาดหวังลดลง

 2) ความเป็นมาตรฐานเดียวกันของงบ 

การเงิน กิจการที่มีลักษณะกระจายธุรกิจ 

 จากผลการศึกษาทั้ง 3 ตัวแบบ ไม่พบ

ความสัมพันธ์ท่ีมีนัยส�าคัญระหว่างการรายงาน

ทางการเงินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ของกิจการ 

ทีม่ลัีกษณะกระจายธุรกิจกับต้นทนุส่วนของผู้ถือหุ้น 

 3)  การบริหารก�าไร 

  จากผลการศึกษาทั้ง 3 ตัวแบบ ไม่พบ

ความสัมพันธ์ท่ีมีนัยส�าคัญระหว่างการบริหาร 
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ก�าไรกับต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการศึกษาของ 

Gostimi, D. (2015) ที่แสดงให้เห็นนักลงทุนม ี

ความเชือ่มัน่ต่อความเป็นมาตรฐานของงบการเงิน 

เน่ืองจากงบการเงนิมคีณุภาพมากข้ึน เป็นรายงาน

ท่ีเชื่อถือได้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

ท�าให้นักลงทุนไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหาร

ก�าไร

อภิปรายผล

 จากการศึกษาเพ่ือตอบค�าถามการวิจัยว่า 

การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั มผีลต่อต้นทนุเงนิทนุส่วนของผูถื้อหุน้หรอื

ไม่ สอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทน และผลการศึกษา

ของ Kovarova Simecek & Pellegrini, (2016),Na

thaThornjareankul,WorapongJanyangyuen.

(2016) จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายดังนี้

 1)  ความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมลู

ทางการเงิน

  จากผลการศกึษาพบความสมัพันธ์ท่ีมี

นัยส�าคัญระหว่างการรายงานข้อมูลทางการเงิน 

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับต้นทุนเงินทุนส่วนของ 

ผู ้ถือหุ ้น แสดงว่าการรายงานงบการเงินท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกันส่งผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุน

ส่วนของผูถ้อืหุน้ เนือ่งจากในอดตีการจดัท�ารายงาน

ทางการเงินมีการจัดท�าขึ้นตามความต้องการของ

หน่วยงานต่าง ๆ การจัดท�าต้องใช้เวลาอย่างมาก 

ในการบนัทึกข้อมลูซ�า้เพ่ือน�าข้อมลูไปวิเคราะห์และ

รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งอาจ

เกิดข้อผิดพลาดในการน�าข้อมูลเข้า บริษัทต้องใช้

เวลาและทรัพยากรจ�านวนมากในการจัดท�า

รายงาน แต่เมื่อมีการจัดท�ารายงานงบการเงิน 

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท�าให้การน�าเข้าข้อมูล

เพียงคร้ังเดียว และเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูล

ทางการบัญชีเดียวกัน ซึ่งข้อมูลเดียวกันน้ีจะถูก

เปลี่ยนรูปแบบตามท่ีต้องการโดยที่ไม่ได้เปลี่ยน

เนื้อหาของข้อมูล ท�าให้การปรับแต่งข้อมูลของ 

ผู้บริหารลดน้อยลง ต้นทุนในการจัดท�างบการเงิน

ลดลง ความไม่สมมาตรของข้อมลูระหว่างผูบ้รหิาร

กับผู้ถือหุ้นลดลง เพราะผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่ายขึ้น งบการเงินมีความโปร่งใส ง่ายต่อ

การตรวจสอบข้อมูล ท�าให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเปรียบ

เทียบงบการเงินระหว่างบริษัทได้ รายงานงบการ

เงินจึงมีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงที่เป็น

ระบบ (Systematic risk) และผลตอบแทนที ่

คาดหวัง (Expected returns) ลดลง สอดคล้องกับ

ทฤษฎีตัวแทน ท่ีพบว่าข ้อมูลทางการเงินที่มี

คณุภาพและโปร่งใส สามารถลดต้นทนุเงนิทนุส่วน

ของผูถื้อหุ้นของกิจการได้ และสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ Chen, S., Harris, L.,Li, W., & Wu, D. 

(2015), Kovarova Simecek & Pellegrini, (2016) 

พบว่า การน�าเสนอรายงานงบการเงินในรูปแบบ 

XBRL เป็นการจัดท�างบการเงินให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ท�าให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มี 

ความพึงพอใจและให้ความเชื่อมั่นในรายงาน 

เนื่องจากเป็นรายงานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถน�าข้อมูลไป

วิเคราะห์ได้ทนัต่อการตัดสนิใจ ส่งผลให้ความเสีย่ง

ที่ไม่เป็นระบบและผลตอบแทนที่คาดหวังลดลง  

ซึง่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ Li, O. Z., Ni, C., 

& Lin, Y.(2012)

 2)  การรายงานข้อมูลทางการเงินท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกันของ กิจการที่มีลักษณะกระจาย

ธุรกิจ 
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  จากผลการศึกษา พบความสัมพันธ์

ระหว่างการรายงานข้อมลูทางการเงนิท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ของกิจการท่ีมีลักษณะกระจายธุรกิจกับ

ต้นทนุเงนิทนุส่วนของผูถื้อหุน้ แสดงว่าการรายงาน

ข้อมูลทางการเงิน ของกิจการที่มีลักษณะกระจาย

ธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเงนิทุนส่วนของผูถื้อหุน้ 

เน่ืองจากการรายงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็น

ข้อมูลที่ท�าให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนมองเห็นถึงการ

ควบรวมกิจการมีความโปร่งใส สามารถเชื่อมโยง

ระบบเข้าด้วยกัน เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานรฐับาล ผูถื้อหุน้ ท�าให้ต้นทนุในการลงทนุ

ของผู ้ถือหุ ้นลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Corwin, S. A.,&Schultz, P. (2012). อีกท้ังอาจ

เนื่องมาจากบริษัทมีการกระจายธุรกิจไปยังธุรกิจ 

ทีม่คีวามสมัพันธ์กัน ส่งผลให้บรษิทัมผีลการด�าเนนิ

งานทีด่ข้ึีน ไม่มคีวามเสีย่งในธุรกิจใหม่ ผลตอบแทน

ที่นักลงทุนคาดหวังก็ลดลง สอดคล้องกับทฤษฎี

ตวัแทน กล่าวคอืผูบ้รหิารมกัจะมแีรงจงูใจในการก

ระจายธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมอ�านาจและผลประโยชน ์

ส่วนตัว โดยเลือกกระจายธุรกิจไปยังธุรกิจท่ีตน 

มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญ 

 3) การบริหารก�าไร 

 จากผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ที่มี

นยัส�าคญัระหว่างการบรหิารก�าไรกบัต้นทุนเงนิทุน

ส่วนของผูถื้อหุ้น ดงัน้ันจงึปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั

ที่ 2.3 ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทน 

และผลการศึกษาของ Efendi, J., Park, J. D., & 

Smith, L. M.(2014). ที่พบว่าบริษัทที่มีการบริหาร

ก�าไรมแีนวโน้มทีจ่ะมต้ีนทนุของเงนิทุนท่ีสูงข้ึน และ 

Ilias, A., & Ghani, E. K. (2015). ที่แสดงให้เห็น

นกัลงทุนมคีวามเชือ่มัน่ต่อความเป็นมาตรฐานของ

งบการเงิน เนื่องจากงบการเงินมีคุณภาพมากข้ึน 

เป็นรายงานที่เชื่อถือได้ มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ ท�าให้นักลงทุนไม่ได้ให้ความส�าคัญ

กับการบริหารก�าไร

ข้อเสนอแนะ

 1. แบบจ�าลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรใช้แบบจ�าลองแบบอื่น เช่น แบบจ�าลองของ 

Yoon เพ่ือน�ามาเปรยีบเทียบกับผลการศกึษาครัง้น้ี

 2. เพ่ิมตัวแปรอิสระในการศึกษา เช่น 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน การก�ากับ

ดูแลที่ดี เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในองค์กรและวิเคราะห ์

องค์ประกอบแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในองค์กรด้วยการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ จ�านวน 500 คน ผลการวิจัย

สรุปได้ดังน้ี 1) ค่าความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร(KMO) มีค่า = .849 2) ผลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านแสวงหาความรู้ ด้านการพัฒนาและ 

เติมเต็มข้อมูลความรู้ ด้านการจัดเก็บและประยุกต์ใช้ความรู้ และด้านการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู ้ 

3) ความส�าคัญแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในองค์กรด้วยการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโดย

ภาพรวม อยู่ในระดับความส�าคัญมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดเก็บและประยุกต์ใช ้

ความรู้ ด้านการพัฒนาและเติมเต็มข้อมูลความรู้ ด้านแสวงหาความรู้ และด้านการถ่ายทอดและแบ่งปัน

ความรู้ เรียงตามล�าดับ 4) การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ความสัมพันธ์รายคู่ของตัวแปร

แนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในองค์กรด้วยการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .001 มีจ�านวน 404 คู่ ที่ระดับ .01 มีจ�านวน 31 คู่ และท่ีระดับ .05 มีจ�านวน 20 คู่  

คู่ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง การแจ้งเวียนให้ทราบเก่ียวกับข่าวสารอย่าง

สม�่าเสมอ กับ ทบทวนความรู้ท�าให้ความผิดพลาดในการท�างานลดลง มีค่าความสัมพันธ์ .660

ค�าส�าคัญ: การจัดการความรู้, ผลสัมฤทธิ์, ธุรกิจอุตสาหกรรม
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ABSTRACT

 This research aims to 1) explore the ways to increase organizational achievement and  

2) analyze factors for increasing organizational achievement by knowledge management  

in industrial business sector. The sample was 500 of administrators who is responsible for  

knowledge management in organization. 

 The results can be summarized as followed; 1) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO) was 0.849, 2) four factors were extracted including Knowledge acquisition, 

Knowledge development and replenishment, Knowledge storage and application, and  

Knowledge transfer and sharing and 3) the overall picture of an importance for increasing 

organizational achievement by knowledge management in industrial business sector was in high 

level. When considered by aspect, Knowledge storage and application aspect had the highest 

score, followed by Knowledge development and replenishment aspect, Knowledge acquisition 

aspect, and Knowledge transfer and sharing aspect, respectively. 4) correlation coefficient  

analysis found that there were 404 pairs interrelated statistically significant at the level of .001, 31 

pairs interrelated statistically significant at the level of .01, and 20 pairs interrelated statistically 

significant at the level of .05. The strongest interrelationship was the relationship between regularly 

news update and regularly review the knowledge that can reduce errors and mistakes at  

correlation value 0.660.

Keywords: knowledge management, organizational achievement, industrial business

บทน�า

 หลักการการขับ เคลื่ อนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติที่ว่า “เพิ่มการใช้

องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน

การพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถ่ิน 

และชมุชน (Office of the National Economic and 

Social Development Board, 2019) แสดงให้เห็น

ว่าการจัดการความรู ้เป็นสิ่งจ�าเป็นในการสร้าง

ความเข้มแขง็ทางปัญญาท่ีต้องด�าเนินการอย่างต่อ

เนื่อง เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการก�าหนด

กลยุทธ์ทางธุรกิจ นับตั้งแต่คุณค่าของพนักงาน 

และข้อมูลขององค์กร การค้นหา คัดเลือก จัดเก็บ 

กระจายและถ่ายโอนข้อมลูทีส่�าคัญผ่านกระบวนการ

การจัดการความรู้ขององค์กร เพ่ือน�าไปสู่ผลลัพธ์

ขององค์กรและการได้เปรียบทางการแข่งขัน (Fatt 

and Khin, 2010) ทรัพยากรมนุษย์มีความส�าคัญ

ต่อองค์กร เพราะหลายองค์กรได้มีก�าหนดผลการ

ด�าเนินงานหรือประสิทธิภาพขององค์กรไว้แล้วน้ัน 

ถ้าใช้ทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดภายใน
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องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะสามารถสร้าง

คณุค่าเพ่ิมให้กับองค์กรได้ (Jones, 2009) สอดคล้อง

กับข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) พ.ศ.2547 กล่าวไว้ว่า “ความรู ้

จะอยู่กับบคุคลไปตลอด และอยู่ในรปูแบบเอกสาร

และค้นพบว่าองค์กรต้องสญูเสยีความรูไ้ปพร้อม ๆ  

กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ 

อันส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการขององค์กรเป็น

อย่างย่ิง (Office of the Public Sector Development 

Commission) จากการส�ารวจข้อมูลเชิงลึกของ

ส�านกังานประกันสงัคมเก่ียวกับข้อมลูของผูป้ระกัน

ตน พ.ศ.2561 พบว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  

ซึ่งเป็นพนักงานที่ท�างานอยู่ในสถานประกอบการ 

มีอัตราเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันผู ้ประกันตาม

มาตรา39 คือผู้ที่เคยท�างานอยู่ในสถานประกอบ

การแล้วลาออกจากการเป็นพนกังาน ซึง่อยู่ในอัตรา

ท่ีเพ่ิมข้ึนจะเห็นได ้ว ่าข ้อมูลของผู ้ประกันตน 

ท้ังมาตรา 33 และ 39 มีอัตราเพ่ิมขึ้นในทิศทาง

เดียวกัน (Social Security Office, 2019) จากท่ี 

ผู ้ประกันตนตามมาตรา 33 มีอัตราเพ่ิมขึ้น นั้น

หมายถึงมีจ�านวนของผู้ท่ีเข้างานใหม่เพ่ิมขึ้นใน 

ทกุ ๆ  เดอืนเช่นกัน ส่งผลให้องค์กรเกิดต้นทุนในการ

ฝึกอบรม สูญเสียด้านเวลา ด้านบุคลากรในการ 

ฝึกอบรม เป็นต้น ขณะเดียวกัน ผู ้ประตนตาม 

มาตรา 39 มอีตัราเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้ทรพัยากรความรู้

ในองค์กรก็สูญหายไปพร้อมกับบุคคลกลุ่มน้ีด้วย 

ดงันัน้องค์กรจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องตักตวงทรพัยากร

ความรู ้ในลักษณะเฉพาะตัวจากบุคคลเหล่านี้  

จากความส�าคัญและปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัย

สนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ 

ในองค์กรด้วยการจัดการความรู ้ในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ

ของแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการ

จัดการความรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ

ให้องค์กรด้วยการจัดการความรู ้ในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้วิจัยได้รวบรวมเน้ือหาท่ีส�าคัญเก่ียวกับ

การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการจัดการ 

ความรู้ มีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สรุปได้  

ดงันี ้1) แนวคิดของ Nonaka & Takeuchi (1995) 

ได้น�าเสนอแนวคิดด้านความรู้ของแต่ละบุคคลไว้

ว่า ความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ความรู้เฉพาะ

ตัว (Tacit Knowledge) เป็นความรู ้ ท่ีได้จาก

ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของ

แต่ละบุคคล โดยแต่ละบุคคลต้องแสวงหาความรู้ 

และมกีารพัฒนาและเตมิเตม็ความรู้ทีไ่ด้มาเพ่ือน�า

ไปสู่ความรู้แบบชัดแจ้ง 2.ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge) เป ็นความรู ้ที่สามารถรวบรวม

ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ โดยท่ีแต่ละบุคคล

ต้องจัดเก็บความรู ้ท่ีได้มาเป็นระบบ รวมท้ังน�า

ความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ แล้วถ่ายทอด 

แบ่งป ันความรู ้ ท่ีตนมีให ้ กับบุคคลอื่น ๆ ได ้  

ซึง่สอดคล้องกับ 2)ทฤษฎภีเูขาน�า้แขง็ The Iceberg 

Model Competencies (McClelland, C. David, 

1973) ได้อธิบายบคุลกิลกัษณะของคนเปรียบเสมอืน

ภูเขาน�้าแข็ง ส่วนที่อยู่เหนือน�้า สามารถสังเกตเห็น

ได้ง่าย 1.ทักษะ (Skills) สิ่งที่บุคคลรู้และสามารถ

ท�าได้เป็นอย่างดี 2.ความรู้ (Knowledge) สิ่งท่ี

บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการ ขณะเดียวกันส่วนที่
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อยู่ใต้น�้า สังเกตเห็นได้ยาก ได้แก่ 1. บทบาททาง

สงัคม (Social Role) 2. ภาพลกัษณ์ทีร่บัรูต้วัเอง (Self 

Image) 3. อุปนิสัย (Traits) และ 4. แรงกระตุ้น 

(Motive) สิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อการกระท�า 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่า

ความรูท้ีอ่ยู่ในแต่ละบคุคลมคีวามส�าคัญอย่างมาก

ส�าหรับองค์กร เพ่ือจะแบ่งปันภูมิปัญญา เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท�างาน และเพ่ิมความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น อย่างไร

ก็ตาม Nonaka ได้น�าประเภทของความรูท้ั้ง 2 อย่าง

ดงักล่าวข้างต้นมาบรูณาการเข้าด้วยกันจนเกดิเป็น 

3) ทฤษฏเีกลยีวความรู ้(Knowledge Spiral) หรอื

ที่รู้จักกันในชื่อ SECI Model นี้เป็นกระบวนการ 

ในการสร้างความรู้ท่ีเกิดจากผสมผสานระหว่าง

ความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) และความรู้

ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ประกอบด้วย  

1. การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกัน (Socialization) 

2. การสร้างความรู้ชัดแจ้งจากความรู้เฉพาะตัว 

(Externalization) 3. การรวมความรู ้(Combination) 

และ 4.การน�าความรูช้ดัแจ้งมาปฏิบติั (Internalization) 

กระบวนการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นหมุนวนกันไปซ�้าแล้ว

ซ�้าเล่า ซึ่งนั่นหมายความว่า Externalization และ 

Internalization เป็นกระบวนการส�าคัญในการสร้าง

ความรู้ ย่ิงสามารถกระตุ้นให้กระบวนการท้ัง 4 ที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกลียวความรู ้ 

(Knowledge Spiral) และย่ิงเกลยีวความรูห้มนุเรว็

เท่าไหร่ก็จะท�าให้เกิดความรูเ้พ่ือน�าไปใช้ประโยชน์

กับองค์กรได้มากขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1.  ขอบเขตของการวิจัย พ้ืนที่ในการวิจัย

ครั้งนี้ ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก 

จ�านวน 70,800 ราย (Depertment of Business 

Development, 2019) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ผู ้บริหารงานบุคคลหรือผู้รับผิดชอบด้าน 

การจัดการความรู้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย ผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Comrey & Lee  

มีจ�านวน 500 ตัวอย่าง (Silpcharu, 2017) การสุ่ม

ตัวอย่างเป็นแบบการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Sampling) เพ่ือแบ่งตามกลุ ่มอุตสาหกรรมได้  

4 กลุ่ม แล้วจึงสุ ่มแบบอย่างง ่าย (Random 

Sampling) (Vanichbuncha, 2003)

 2.  ขอบเขตของการวิจยัด้านตวัแปรทีศ่กึษา 

ได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

คือ กลุ่มอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ 

ปิโตรเคมี เหล็กและวัสดุ เคร่ืองจักรและยานยนต์ 

และกระดาษและบรรจุภัณฑ์ และ 2) ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) คือ แนวทางการเพ่ิม 

ผลสัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการจัดการความรู้ในภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรม

 3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบ 

สอบถาม แบ่งออกเป็น ตอนที ่1 แบบสอบถามท่ัวไป

เก่ียวกับประเภทอุตสาหกรรมของผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม (Check-List) ตอนท่ี 2แบบสอบถามเก่ียว

กับแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการ

จัดการความรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Rating 

Scale) ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิด

เห็น (Open-Ended)

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูล

โดยการขอเข้าไปสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม 

แบบตัวต่อตัว หรือให้ส่งแบบสอบถามกลับทาง

ไปรษณีย์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
79

   5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิต ิ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  

หาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรปุมาเป็นค่าร้อย

ละ (Percentage) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean : x ) และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) และแบบปลายเปิด (Open Ended) ใช้วิธี

วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) แล้วสรปุออก

มาเป็นค่าความถี่ (Frequency)

   5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดย

มีเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน 

(Eigen Value) เกินกว่าหรือเท่ากับ 1.00 มีค่า 

น�้าหนักองค์ประกอบของแต่ละข้อค�าถามเกิน .35 

ขึ้นไป (Hair et al, 2014 )

   5.3  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์เป็น

รายคู ่ โดยการวิเคราะห์หาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ 

(Bivariate Correlations) ตามวิธีของ Pearson’s 

chi-squared โดยก�าหนดความมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001, .01 และ 0.5

ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

มากทีส่ดุ ได้แก่กลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีคดิเป็น

ร้อยละ 29.20 รองลงมากลุม่อุตสาหกรรมเหลก็และ

วัสดุอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 27.40 กลุ ่ม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรและยานยนต์ คิดเป็น 

ร้อยละ 23.00 และกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษและ

บรรจุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 20.40 ตามล�าดับ

 การตรวจสอบความเหมาะสมของเมทรกิซ์

สหสัมพันธ ์ระหว ่างตัวแปรแนวทางการเพ่ิม 

ผลสัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการจัดการความรู้ในภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่า ความเหมาะสมของ 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางการเพ่ิม 

ผลสัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการจัดการความรู้ในภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรม มีค่า KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy) เท่ากับ 

.849 มีค่า Chi-Square = 8386.674 และ Sig. = 

.000 แสดงว่าตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ์กัน

และมีความเหมาะสมส�าหรับการน�ามาใช้ในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบของงานวิจัยเรื่องนี้ได้

 การจัดจ�านวนองค์ประกอบเชิงส�ารวจ

ทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการจัดการ

ความรู ้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจากค่าไอเกน 

(Eigen Value) ได ้องค ์ประกอบท้ังหมด 4  

องค์ประกอบ มีค่าไอเกน (Eigen Value) ตั้งแต่ 

2.879 – 5.511 และมค่ีาร้อยละของความแปรปรวน

อยู่ระหว่าง 8.996 – 15.983 มีร้อยละของค่า 

ความแปรปรวนสะสมอยู่ระหว่าง 15.983 – 49.549  

โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบแสดง 

ดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
80

ตารางที่ 1 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวน

สะสมขององค์ประกอบ ด้านแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquiring : A)

ข้อ ตัวแปร ค่าน้�าหนักองค์ประกอบ

10 เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบเอกสาร คู่มือ .749

11 การหมุนเวียนงาน .749

27 คัดเลือกความรู้ที่จ�าเป็นโดยผู้เชี่ยวชาญ .706

6 ระดมความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนางาน .681

7 ถามไถ่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ .674

12 เชิญที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร .603

28 จัดท�าสมุดหน้าเหลือง yellow pages .554

13 ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประกวดส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม .552

5 สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมอบรม,สัมมนา .543

20 การจัดเก็บที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว .538

25 ให้ความส�าคัญกับการจัดท�าบันทึกวิธีการปฏิบัติงาน .374

ค่าไอเกน 5.115

ร้อยละของความแปรปรวน 15.983

ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 15.983

 จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบที่ 1  

มีตัวแปรทั้งหมด 11 ตัว มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

ระหว่าง .374 - .749 มีค่าไอเกนเท่ากับ 5.115  

ค่าความแปรปรวนคดิเป็นร้อยละ 15.983 ค่าความ

แปรปรวนสะสมคิดเป็นร้อยละ 15.983 เรียกชื่อ 

องค์ประกอบน้ีว่าองค์ประกอบ ด้านแสวงหาความรู้
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ตารางที่ 2  ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวนสะสม

ขององค์ประกอบ ด้านการพัฒนาและเตมิเตม็ข้อมลูความรู ้(Knowledge development & replenishment: F)

ข้อ ตัวแปร ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

30 การประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ .668

22 รวบรวมกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) .666

31 มีเว็บบอร์ดในเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ออนไลน์ .663

32 จัดบอร์ดรูปแบบผังความคิดในองค์กร .653

17 ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการหมุนเวียนงาน .607

8 การอบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ .459

18 ศึกษาจากผลงานที่ได้ท�ามาในอดีต .409

19 มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล .395

16 จัดสถานที่เพื่อเป็นมุมของการเรียนรู้ .393

ค่าไอเกน 4.419

ร้อยละของความแปรปรวน 12.966

ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 28.949

 จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 มี

ตัวแปรท้ังหมด 9 ตัว มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

ระหว่าง .393 - .668 มีค่าไอเกนเท่ากับ 4.419 ค่า

ความแปรปรวนคิดเป็นร้อยละ 12.966 ค่าความ

แปรปรวนสะสมคดิเป็นร้อยละ 28.949 เรยีกชือ่องค์

ประกอบน้ีว่าองค์ประกอบ ด้านการพัฒนาและเตมิ

เต็มข้อมูลความรู้



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
82

ตารางที่ 3 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวน

สะสมขององค์ประกอบ ด้านการจัดเก็บและประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge storage & application: S)

ข้อ ตัวแปร ค่าน้�าหนักองค์ประกอบ

26 ใช้กรณีศึกษาเพื่อขอค�าชี้แนะ .748

1 มีระบบสอนงานแบบพี่เลี้ยง .620

22 น�าความรู้ไปใช้แก้ปัญหากับงานหลัก .616

9 สอนงานด้านทักษะในระหว่างการปฏิบัติงาน .596

14 ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ผลัดกันเล่าถึงความส�าเร็จ,ความภูมิใจ .524

29 มีเว็บไซต์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้วย E-Learning .520

15 มีห้องสมุดขององค์กร .487

ค่าไอเกน 3.713

ร้อยละของความแปรปรวน 11.604

ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 40.553

ตารางที่ 4 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวน

สะสมขององค์ประกอบ ด้านการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ (Knowledge transfer & sharing: T)

ข้อ ตัวแปร ค่าน้�าหนักองค์ประกอบ

2 การประชุมภายในหน่วยงาน .789

4 มีการฝึกอบรมภายใน .708

3 ศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงาน .677

23 ทบทวนความรู้ท�าให้ความผิดพลาดในการท�างานลดลง .598

24 มีการแจ้งเวียนให้ทราบเกี่ยวกับข่าวสารอย่างสม่�าเสมอ .455

ค่าไอเกน 2.879

ร้อยละของความแปรปรวน 8.996

ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 49.549

 จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 มี

ตัวแปรท้ังหมด 7 ตัว มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

ระหว่าง .487 - .748 มีค่าไอเกนเท่ากับ 3.713 ค่า

ความแปรปรวนคิดเป็นร้อยละ 11.604 ค่าความ

แปรปรวนสะสมคดิเป็นร้อยละ 40.553 เรยีกชือ่องค์

ประกอบน้ีว่าองค์ประกอบ ด้านการจัดเก็บและ

ประยุกต์ใช้ความรู้



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
83

สัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการจัดการความรู้ในภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรม ดังตารางท่ี 1 ถึง 4 ข้างต้น 

สามารถน�ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานของแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ 

ให้องค์กรด้วยการจัดการความรู ้ในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม โดยภาพรวมและรายด้าน ได ้

ดังตารางที่ 5

 จากตารางที่ 4 พบว่า องค์ประกอบที่ 4  

มีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัว มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

ระหว่าง .455 - .789 มีค่าไอเกนเท่ากับ 2.879  

ค่าความแปรปรวนคิดเป็นร้อยละ 8.996 ค่าความ

แปรปรวนสะสมคิดเป็นร้อยละ 49.549 เรียกชื่อ 

องค์ประกอบน้ีว่าองค์ประกอบ ด้านการถ่ายทอด

และแบ่งปันความรู้

 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ารวจของงานวิจัยเรื่องแนวทางการเ พ่ิมผล

x

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแนวทางการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการ

จัดการความรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ตัวแปรสังเกต S.D. ระดับ

โดยภาพรวม 3.90 .44 มาก

ด้านแสวงหาความรู้ 3.91 .43 มาก

ด้านการพัฒนาและเติมเต็มข้อมูลความรู้ 3.97 .48 มาก

ด้านการจัดเก็บและประยุกต์ใช้ความรู้ 4.02 .58 มาก

ด้านการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ 3.71 .59 มาก

 จากตารางที่ 5 พบว่าระดับความส�าคัญ

แนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการ

จดัการความรูใ้นภาคธุรกิจอตุสาหกรรมโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับความส�าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.90 ส�าหรบัผลการวจิยัเป็นรายด้าน ทุกด้านมรีะดบั

ความส�าคัญแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิให้องค์กร

ด้วยการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการจดัเก็บและประยุกต์ ใช้

ความรู้ (   =4.02) ด้านการพัฒนาและเติมเต็ม

ข้อมูลความรู ้ (  =3.97) ด้านแสวงหาความรู ้  

(   =3.91) และด้านการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้  

(  =3.71) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ  

มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.36 - 3.37 

 ระดับความส�าคัญแนวทางการเพ่ิมผล

สัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการจัดการความรู้ในภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรม อยู่ในระดับความส�าคัญมาก  

10 ล�าดบัแรก ได้แก่ ศกึษาจากผลงานท่ีได้ท�ามาใน

อดีต (  =4.36) การหมุนเวียนงาน (  =4.35)  

มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (  =4.34) 

เชิญท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมาเป็น

x
x

x
x

x x
x
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ตารางที่ 6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร (Bivariate Correlations)

Guide S.D. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 F11 F12 F13 F14 F15 F16

A1 4.08 .79 1                
A2 3.83 .80 .207*** 1               
A3 4.02 .77 .120** .384*** 1              
A4 3.84 .76 .122** .435*** .476*** 1             
A5 3.91 .87 .271*** .041 .158*** .154*** 1            
A6 4.10 .83 .191*** .289*** .198*** .274*** .429*** 1           
A7 3.82 .83 .156*** .200*** .111* .288*** .381*** .551*** 1          
A8 3.66 .76 .046 .141** .020 .100* .205*** .169*** .162*** 1         
A9 3.68 .81 .272*** .088* .129** .069 .338*** .217*** .073 .023 1        
A10 4.18 .80 .245*** .048 .053 .088* .359*** .423*** .397*** .020 .257*** 1       
F11 4.35 .74 .266*** .112* .130** .199*** .264*** .471*** .435*** .162*** .170*** .565*** 1      
F12 4.25 .74 .250*** .236*** .157*** .277*** .364*** .460*** .501*** .247*** .209*** .436*** .537*** 1     
F13 4.01 .73 .268*** .274*** .178*** .263*** .354*** .326*** .345*** .215*** .233*** .410*** .424*** .576*** 1    
F14 3.95 .79 .211*** .161*** .137*** .123** .092* .205*** .239*** .127** .266*** .149*** .251*** .348*** .360*** 1   
F15 3.90 .85 .473*** .122** .070 .139** .288*** .253*** .220*** .182*** .305*** .331*** .371*** .370*** .349*** .258*** 1  
F16 3.53 .75 .213*** .123** .067 .027 .094* .169*** .321*** .373*** .118** .038 .205*** .317*** .102* .348*** .327*** 1
F17 3.78 .70 .121** .193*** .015 .055 .261*** .302*** .299*** .208*** .191*** .148*** .164*** .250*** .145*** .194*** .192*** .337***

S18 4.36 .80 .242*** .221*** .241*** .278*** .420*** .440*** .219*** .133** .301*** .297*** .305*** .301*** .274*** .248*** .373*** .090*

S19 4.34 .71 .152*** .216*** .099* .189*** .367*** .350*** .147*** .138** .249*** .272*** .304*** .269*** .322*** .229*** .327*** .061
S20 4.01 .86 .231*** .211*** .301*** .265*** .502*** .501*** .354*** .235*** .383*** .381*** .477*** .392*** .455*** .242*** .340*** .193***

S21 3.71 .79 .076 .056 .121** .009 .232*** .166*** .123*** .280*** .305*** .061 .080 .311*** .163*** .174*** .313*** .410***

S22 3.54 .99 .263*** .290*** .184*** .025 .179*** .173*** -.008 .153*** .301*** .019 .107* .229*** .263*** .317*** .410*** .349***

S23 4.13 .78 .234*** .464*** .384*** .310*** .225*** .324*** .190*** .120** .269*** .125** .222*** .434*** .283*** .162*** .322*** .287***

S24 4.02 .79 .178*** .277*** .241*** .275*** .278*** .358*** .232*** .098* .376*** .245*** .182*** .380*** .414*** .209*** .186*** .240***

S25 4.08 .75 .139** .312*** .171*** .183*** .379*** .416*** .316*** .137** .339*** .301*** .231*** .368*** .518*** .176*** .247*** .095*

T26 3.49 .97 .453*** .082 .168*** -.019 .134** .072 .022 .103* .420*** -.019 .146*** .181*** .125** .321*** .322*** .293***

T27 4.14 .84 .065 .033 .133** .251*** .346*** .517*** .433*** .124** .256*** .414*** .579*** .433*** .359*** .237*** .229*** .179***

T28 4.21 .69 .198*** .034 .185*** .074 .517*** .396*** .222*** .073 .439*** .424*** .450*** .367*** .409*** .307*** .290*** .189***

T29 3.57 .86 .264*** .143*** .239*** .063 .320*** .218*** .152*** .151*** .267*** .211*** .263*** .360*** .366*** .291*** .321*** .258***

T30 3.37 1.13 .046 .205*** .092* .289*** .278*** .233*** .293*** .205*** .131** .113* .194*** .255*** .157*** .029 .317*** .203***

T31 3.63 1.03 .108* .067 .152*** .113* .303*** .151*** .044 .255*** .126** .138** .164*** .200*** .182*** .126** .394*** .152***

T32 3.56 .92 .074 .141** .263*** .248*** .326*** .186*** .219*** .272*** .171*** .175*** .248*** .369*** .291*** -.033 .238*** .264***

วิทยากร (   =4.25) จัดท�าสมุดหน้าเหลือง yellow 

pages (  =4.21) เผยแพร่ความรู ้ในรูปแบบ 

เอกสาร คู่มือ (  =4.18) คัดเลือกความรู้ท่ีจ�าเป็น 

โดยผู้เชี่ยวชาญ (  =4.14) ทบทวนความรู้ท�าให้ 

ความผิดพลาดในการท�างานลดลง (  =4.13)  

ระดมความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือพัฒนา  

(  =4.10) มีระบบสอนงานแบบพ่ีเลี้ยง, ให้ความ

ส�าคัญกับการจัดท�าบันทึกวิธีการปฏิบัติงาน  

(    =4.08 S.D.=0.75, 0.77) ตามล�าดับ 

 การวิเคราะห์หาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ 

(Bivariate Correlations) เพื่อแสดงความสัมพันธ์

ระหว ่างตัวแปรแนวการท�างานเป ็นทีม ท่ีมี

ประสิทธิภาพในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 6

x
x

x
x

x

x

x
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ตารางที่ 6  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร (Bivariate Correlations) (ต่อ)

Guide S.D. F17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32

F17 3.78 .70 1

S18 4.36 .80 .334*** 1                            

S19 4.34 .71 .420*** .647*** 1                          

S20 4.01 .86 .240*** .478*** .492*** 1                        

S21 3.71 .79 .397*** .312*** .258*** .292*** 1                      

S22 3.54 .99 .257*** .425*** .363*** .356*** .515*** 1                    

S23 4.13 .78 .334*** .446*** .428*** .382*** .471*** .491*** 1                  

S24 4.02 .79 .331*** .427*** .453*** .412*** .477*** .430*** .660*** 1                

S25 4.08 .75 .205*** .329*** .420*** .526*** .344*** .400*** .507*** .648*** 1              

T26 3.49 .97 .099* .170*** .088* .271*** .275*** .424*** .223*** .208*** .244*** 1            

T27 4.14 .84 .298*** .413*** .337*** .429*** .126** .137** .257*** .317*** .379*** .184*** 1          

T28 4.21 .69 .256*** .406*** .464*** .522*** .273*** .316*** .350*** .494*** .486*** .277*** .554*** 1        

T29 3.57 .86 .240*** .340*** .354*** .445*** .335*** .462*** .351*** .329*** .417*** .461*** .261*** .455*** 1      

T30 3.37 1.13 .446*** .465*** .336*** .320*** .380*** .239*** .271*** .259*** .237*** .176*** .260*** .116** .289*** 1    

T31 3.63 1.03 .164*** .336*** .198*** .315*** .315*** .415*** .285*** .191*** .251*** .158*** .201*** .239*** .387*** .395*** 1  

T32 3.56 .92 .266*** .230*** .272*** .438*** .381*** .275*** .396*** .309*** .367*** .227*** .258*** .302*** .492*** .407*** .591*** 1
***. Correlation is significant at the 0.001 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 จากตารางที่ 6 พบว่าความสัมพันธ์รายคู่

ของตัวแปรแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิให้องค์กร

ด้วยการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มีจ�านวน 

404 คู่ ที่ระดับ .01 มีจ�านวน 31 คู่ และที่ระดับ .05 

มีจ�านวน 20 คู ่  และไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ  

มีจ�านวน 41 คู่ ความสัมพันธ์รายคู่ 3 ล�าดับแรก 

เรียงตามค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อยได้แก่  

1) มีการแจ้งเวียนให้ทราบเก่ียวกับข่าวสารอย่าง

สม�่าเสมอ (S24) กับ ทบทวนความรู้ท�าให้ความ 

ผิดพลาดในการท�างานลดลง (S23) มีค่าความ

สัมพันธ์ .660, 2) ให้ความส�าคัญกับการจัดท�า

บันทึกวิธีการปฏิบัติงาน (S25) กับ มีการแจ้งเวียน

ให้ทราบเก่ียวกับข่าวสารอย่างสม�่าเสมอ (S24)  

มีค่าความสัมพันธ์ .648, และ 3) มีระบบรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูล (S19) กับ ศึกษาจาก 

ผลงานที่ได้ท�ามาในอดีต (S18) มีค่าความสัมพันธ์ 

.647, 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 

การเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการจดัการความรู้

ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ได้องค์ประกอบทั้งหมด 

4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านแสวงหาความรู ้ด้านการ

พัฒนาและเติมเต็มข้อมูลความรู้ ด้านการจัดเก็บ

และประยุกต์ใช้ความรู้ และด้านการถ่ายทอดและ

แบ่งปันความรู้ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการความรู้

ทีป่ระสบความส�าเร็จจะต้องด�าเนนิการผ่านข้ันตอน
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ต่าง ๆ  ซึ่งไม่สามารถด�าเนินการได้เบ็ดเสร็จภายใน

ตัวเอง สอดคล้องกับ Úbeda-García (2012)  

พบว่ากระบวนการจัดการความรู ้ด ้านประกัน

คุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นแสวงหาความรู ้  

2. ขั้นการแปลงความรู้ 3.ข้ันเผยแพร่ความรู้ และ 

4. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 

 2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ

ด ้านแสวงหาความรู ้มีความส�าคัญมากที่สุด 

เน่ืองจากมีค ่าไอเกนสูงสุด ท้ังน้ีผู ้ วิจัยเห็นว่า 

ประเด็นความรู ้ถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด 

ความรู้เกิดจากบุคคลในองค์กรร่วมกันสร้างสรรค์ 

ความรู้ข้ึนด้วยกัน ใช้ความรู้ร่วมกัน และถ่ายทอด

ความรูใ้ห้เกิดขึน้ในทุก ๆ  วัน สอดคล้องกับ Stephen 

(2017).ที่พบว่าความรู้น้ันมีความสัมพันธ์โดยตรง

กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรควรมีระบบส่งเสริม 

ให้บคุลากรเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและต่อเนือ่ง  

ถ้าองค์กรไม่เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ถือว่าองค์กร

นั้นมีการลงทุนที่ไร้ค่า 

 3.  ค่าเฉลี่ยของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ความส�าคัญแนวทางการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิให้องค์กร

ด้วยการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

จ�าแนกรายด้าน พบว่าด้านการจดัเก็บและประยุกต์

ใช้ความรู้มีความส�าคัญอยู่ในระดับสูงท่ีสุด ทั้งนี้ 

ผู้วิจัยเห็นว่าบุคคลในองค์กรจะมีความรู้ที่สมบูรณ์

นั้น ต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ท่ีดีและพัฒนาความรู ้

ตนเองอยู่ตลอด รวมทั้งสามารถดึงเอาความรู้ที่มี 

อยู่ในตัวมาประยุกต์ใช้หรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานกาณ์ สอดคล้องกับ 

Boonrueang & Sangwanna (2017). พบว่า  

การจัดเก็บความรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดย

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ การแบ่งชนิด

และประเภทข้อมลู/ความรูเ้ป็นระบบเพ่ือความง่าย 

สะดวกต่อการค้นหา และการใช้งาน และองค์กรมี

การจดัท�าระบบฐานข้อมลูของการปฏิบตังิานท่ีเป็น

เลิศ (Best Practices)

 4.  ความส�าคัญแนวทางการเ พ่ิมผล

สัมฤทธ์ิให้องค์กรด้วยการจัดการความรู้ในภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรม จ�าแนกรายข้อ พบว่าข้อที่มี

ความส�าคญัสงูท่ีสดุได้แก่ ศกึษาจากผลงานท่ีได้ท�า

มาในอดีต สอดคล้องกับ Boyelt & Boyelt (2001). 

เครื่องมือในการจัดการความรู ้  KM TOOLS. 

เนือ่งจากการเรยีนรูจ้ากบทเรยีนท่ีผ่านมา (Lesson 

Learned) คือ การเรียนรู้โดยอาศัยข้อมูลความ

ส�าเรจ็และความผดิพลาดจากการด�าเนินการท่ีผ่าน

มา เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนการท�างานให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

หรืออย่างน้อย ไม่เกิดความผิดพลาดในประเด็นที่

เคยผิดพลาดมาแล้ว

 5.  ค่าน�้าหนักองค์ประกอบรายข้อที่มีค่า

สูงที่สุด ได้แก่ ประชุมภายในหน่วยงาน ซ่ึงอยู่ใน

ด้านการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู ้ทัง้นีผู้ว้จิยัเห็น

ว่าในภาคธุรกิจอตุสาหกรรมควรสนบัสนนุ ส่งเสริม

แนวทางการประชุมในภายองค์กร เพ่ือให้ทุกคน 

ในองค์กรได้แลกเปลี่ยนความรู ้ซึ่งกันและกัน  

หากเป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการ องค์กร 

ก็จะได้รับข้อมูลความรู้ได้เพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับ 

Jarutirasarn (2015). ทีพ่บว่าวิธีการจดัการความรู้

องค์กรท่ีเหมาะสมในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 

ส่วนใหญ่น�าวิธีการพัฒนาบคุลากรมาใช้เป็นส่วนหน่ึง

ของวิธีการจัดการความรู้ เช่น การบ่งชี้ความรู้  

การฝึกอบรมภายใน แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ  การเข้า
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ถึงความรู้ เช่น ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนใช ้

วิธีการสอนแนะน�างาน น�าเสนอผลท่ีได้หรือความ

ส�าเร็จในงานและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

 6.  รายคูท่ี่มค่ีาความสมัพันธ์สงูท่ีสดุ ได้แก่ 

มีการแจ้งเวียนให้ทราบเก่ียวกับข่าวสารอย่าง

สม�่าเสมอ กับ ทบทวนความรู้ท�าให้ความผิดพลาด

ในการท�างานลดลง มีค่าความสัมพันธ์ .660 ทั้งนี ้

ผู้วิจัยเห็นว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

กันอย่างตรงไปตรงมา และเปิดใจรับฟังคนในทีม  

เพ่ือน�ามาปรับปรุงการท�างานให้ดีขึ้น ถ้าหากมี

ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น จะสามารถแก้ไขได้อย่างทัน

ท่วงที สอดคล้องกับ Cooperative Technology 

TransferCenter19. (2017). การจัดการความรู้ให้

เป็นระบบ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เก็บรวบรวม 

ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง ที่มีการ Update แจ้งผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับ

ทราบ เช่น กลุ่มไลน์ของหน่วยงาน แจ้งเวียนเป็น

หนังสือ หรือติดประกาศ เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด

และการคืนเอกสารในการแก้ไขบ่อย ๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้งาน

 1.  ด้านอุตสาหกรรม ควรจัดกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนความรู้ออนไลน์โดยใช้เว็บบอร์ดใน

เว็บไซต์ขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้เข้ามาอ่าน

แล้วน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับยุค 

Thailand 4.0 จ�าเป็นต้องอาศัยทักษะด้านดิจิทัล

เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

 2.  ด้านผู้บริหาร มีบทบาทส�าคัญในการ

ริเริ่มการจัดการความรู้ท่ีประสบความส�าเร็จ ควร

เป็นผูน้�าหลกัในการจดักิจกรรม อบรม สมัมนาของ

องค์กร กิจกรรมประกวดสิง่ประดษิฐ์นวัตกรรม และ

สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรได้เข้าร่วมอบรม 

สัมมนากับหน่วยงานภายนอกด้วย เพ่ือให้พนกังาน

มทีกัษะ ความรู ้ความสามารถ รวมทัง้ผูบ้รหิารควร

ถ่ายทอดและแบ่งปันความรูใ้ห้กับองค์กรในรูปแบบ

วีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ หรือรูปแบบบอร์ดผังความคิด

ในองค์กร 

 3.  ด้านพนักงานองค์กร ควรที่จะเรียนรู้

ความผิดพลาดจากอดีตและประยุกต์ใช้กับงานใน

ปัจจุบันเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมท้ัง

เรียนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังทางด้าน

เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือท�าให้งานน้ันบรรลเุป้าหมาย

ได้รวดเร็วขึ้น

 4.  ด้านสิง่แวดล้อมในการเรยีนรู ้ควรสร้าง

รูปแบบแห่งการเรียนรู ้ตามความเหมาะสมของ

แต่ละองค์กร เช่น การจัดมุมกาแฟ การจัดมุม 

ห้องสมุด การถ่ายทอดความรู ้แบบเวียนงาน  

เพ่ือให้พนักงานได้มรีะบบเชือ่มโยงกันทัว่ท้ังองค์กร
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค ์ เ พ่ือศึกษาต ้นแบบความเป ็นครูดนตรี พ้ืนบ ้านล ้านนาของคร ู

พรหเมศวร์ สรรพศรี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คร ู

พรหเมศวร์ สรรพศรี กลุ่มครอบครัวและเครือญาติ และกลุ่มลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรง วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และน�าเสนอผลการวิจัยเป็นความเรียง

 ผลการวิจัยพบว่า ต้นแบบความเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี  

ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ท่านเป็นผู้มีทักษะการเข้าสังคม  

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นผู้มีความเป็นกัลยาณมิตร และเป็นผู้มีความใฝ่รู้ 2) ด้านคุณธรรม  

พบว่า ท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ เป็นผู้มีความประพฤติตนอยู่ในความดี เป็นผู้มีความอดทน และเป็น 

ผู้สละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 3) ด้านความรู้ พบว่า ท่านสามารถจดจ�าเพลงและบรรเลงได้

อย่างแม่นย�า สามารถแปรท�านองคล่องช�านาญ สามารถสอน ใช้ ปรับ กระบวนทัศน์แตกฉาน สามารถ

วิเคราะห์บริบทดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาอย่างชาญเชี่ยว สามารถสร้างสรรค์ผลงานตระการผล และ สามารถ

ประเมินผลงานดนตรีเที่ยงธรรม 4) ด้านการสอน ท่านปลูกฝังให้ศิษย์บรรเลงดนตรีล้านนาได้เสนาะโสต  

ปลูกฝังให้ศิษย์มีความเป็นดนตรีการ ปลูกฝังให้ศิษย์พัฒนาตนเองต่อเนื่อง ปลูกฝังให้ศิษย์มีประสบการณ์
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การแสดงดนตร ีปลกูฝังให้ศษิย์รูส้มรรถนะตนเอง และ ปลกูฝังให้ศษิย์มทีกัษะดนตรพ้ืีนบ้านล้านนาทีลุ่ม่ลกึ 

5) ด้านความเป็นคนในวัฒนธรรมล้านนา พบว่า ท่านเป็นผู้ด�าเนินชีวิตตามวิถีชาวล้านนา และเป็นผู้มี 

ความผูกพันกับขนบวัฒนธรรมดนตรีล้านนา

ค�าส�าคัญ: ต้นแบบความเป็นครู, ครูดนตรีพื้นบ้านล้านนา, ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี

ABSTRACT

 This research aims to study the Lanna music teacher’s role model of Kru Prommate 

Sabpasri. Qualitative research methodology was applied to this study and the instrument used 

was interview form for Kru Prommate Sabpasri, family and relatives, and followers who were taught 

directly by Kru Prommate Sabpasri. The researcher collected data by studying the document and 

interviewing the informants. Data were analyzed by content analysis and the presentation was 

done in a form of essay.

 Research result revealed that Lanna music teacher role model of Kru Prommate Sabpasri 

consists of 5 dimensions of characteristic. 1) Personality: He has a social skill. He is responsible 

for his duty, true friend, and always seeks for knowledge. 2) Morality: He is an honest person with 

good behavior, patient and devote his personal happiness for the common benefit. 3) Knowledge: 

He can recognize the song and play it precisely. He can make melody variation fluently. He can 

teach, use, and adjust paradigm thoroughly. He can analyses the context of Lanna folk music 

professionally, create beautiful performances and evaluate the music uprightly. 4) Teaching: He 

instills followers to play Lanna music beautifully, to love music, to develop themselves continuously. 

He as well instills followers to have experience and to be aware of their own capability in performing 

as well as having Lanna music skills prudently. 5) People in Lanna Culture: He lives according to 

Lanna way of life and is associated with Lanna music culture.

Keywords: Teacher Role Model, Lanna Music Teacher, Kru Prommate Sabpasri

บทน�า

 ดนตรพ้ืีนบ้านล้านนาเป็นภมูปัิญญาท้องถ่ิน

ทางศิลปวัฒนธรรมอันมีความส�าคัญในวิถีชีวิต 

ของสังคมชาวล้านนา (อุดม รุ ่งเรืองศรี, 2547)  

การถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนามี

ความส�าคัญอย่างย่ิงในด้านการส่งต่อองค์ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ด�ารงอยู่ในสังคมล้านนาและ

เป็นศิลปะของประเทศชาติ องค์ประกอบในการ
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เรยีนการสอนดนตรพ้ืีนบ้านล้านนาทีส่�าคญัคอื “คร”ู 

ซึง่ถือว่าเป็นบคุลากรทางการศกึษาท่ีมคีวามส�าคญัย่ิง 

ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช (2516) ท่ีได้พระราชทาน 

แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรว่า 

  “งานครนัูน้จดัเป็นงานส�าคัญ เพราะเท่ากับ

เป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบรูณ์”

 จากพระบรมราโชวาทดังข้างต้นแสดงให้

เห็นถึงความส�าคัญต่อความเป็นครู ผู้ที่จะเป็นครู 

ท่ีดน้ัีนต้องมจีติใจท่ีมคีวามเป็นคร ูพร้อมทีจ่ะถ่ายทอด

ทั้งวิชาความรู้และมีคุณธรรมสอนให้ผู้เรียนเป็น

ผลผลิตที่ดีต่อสังคม (ภัทรวดี วชิรธาดากุล, 2553) 

ระพี สาคริก (2551) ได้กล่าวถึงครูว่า การให้ที ่

ลกึซึง้ทีส่ดุคอืการให้ความรู ้หากท�าจากความจรงิใจ

ย่อมถือว่ามีคุณค่าเหนือการให้สิ่งอื่น 

 ส�าหรบัการสบืทอดวฒันธรรมดนตรพ้ืีนบ้าน

ล้านนาน้ัน จะเป็นการถ่ายทอดโดยวิธีมุขปาฐะ  

สิ่งส�าคัญย่ิงที่ครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาจะต้องมีอยู่

ในจิตวิญญาน คือ ต้องมีใจรักที่จะอนุรักษ์สืบต่อ

ศิลปะพื้นบ้านล้านนา (สคุ�า แก้วศร,ี สมัภาษณ์, 20 

กุมภาพันธ์ 2561) บุคคลผู้เป็นครูดนตรีพ้ืนบ้าน 

ล้านนาท่านหนึ่งท่ีผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

ความเป็นครูของท่านคือ ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี

 ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ครูภูมิปัญญาไทย

ด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา (ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา ระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ได้รับ

การถ่ายทอดความรู้และทักษะการบรรเลงดนตรี

จากนายอินทร์หล่อ สรรพศรี ผู ้เป็นบิดาซึ่งเป็น 

นักดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาในคุ้ม 

พระราชชายา เจ้าดารารศัม ีและเรยีนรูก้ารขบัจ๊อย

ขบัซอจากนางพลอยส ีสรรพศร ีผูเ้ป็นมารดา ช่างฟ้อน

ในคุ้มพระราชชายา เจ้าดารารัศมี (ต้ังปณิธาน 

อารีย์, 2553) แม่ครูบัวเรียว (ศิลปินแห่งชาติ)  

ได้กล่าวถึงครูพรหเมศวร์ว่า

 “รู้จักกับครูแผนตั้งแต่สมัยเด็ก สมัยก่อน

แม่ครูเป็นช่างฟ้อนที่พ่อครูอินทร์หล่อกับแม่ครู

พลอยสี พาไปออกงานแสดงฟ้อนสาวไหมตาม 

ทีต่่าง ๆ  ได้เจอกับแผนเป็นประจ�า ครแูผนเป็นคนที่

มีความสามารถในด้านการเล่นดนตรีพ้ืนเมืองสม

กับท่ีได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครูอินทร์หล่อและ

แม่ครูพลอยสี รูปแบบการบรรเลงก็จะมีความเป็น

ระเบยีบแบบแผนงามสง่าอย่างคนในคุม้หลวง งาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมที่เชียงรายจะ

ต้องให้ครูแผนเป็นหวัเรีย่วหวัแรงในการด�าเนินงาน

เสมอ” 

 (บัวเรียว รัตนมณีภรณ์, ศิลปินแห่งชาติ, 

สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2561)

 นอกจากนีค้รพูรหเมศวร์ ยังได้เรียนเพ่ิมเตมิ

จากเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ บุคคลส�าคัญผู้เป็นคน

จดัระเบยีบแบบแผนการบรรเลงดนตรีพ้ืนบ้านล้าน

นาในประเภทวงสะล้อซอซึงที่เป็นรูปแบบปัจจุบัน 

ที่ใช้บรรเลงกันอยู่ทุกวันนี้ (สุรศักดิ์ ณ เชียงใหม่, 

สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2561)

 ครูพรหเมศวร์ ได้รับการยกย่องให้เป็น

ปราชญ์ชุมชนจังหวัดเชียงรายด้านดนตรีพ้ืนบ้าน

ล้านนา (รัชกร บุญรักษาเดชธนา, 2560) และ 

ท่าน เป็นผู้น�าดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาเข้าไปสอนใน

โรงเรียนด�ารงราษฏร์สงเคราะห์ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2522 

ซึ่งจากการสืบค้นของผู ้วิจัยพบว่า ท่านเป็นครู 

คนแรกท่ีน�าดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาเข้าสู ่ระบบ

โรงเรยีนสงักัดกระทรวงศกึษาธิการ (กจิชยั ส่องเนตร, 

สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561) 
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 เห็นได้ว ่า ท่านมีใจรักและมุ ่งมั่นที่จะ

สืบสานดนตรพ้ืีนบ้านล้านนา ได้ปลกูฝังให้เยาวชน

ได้ซึมซับและใกล้ชดิกับศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินของ

ตนเองต้ังแต่ยังเยาว์วัย รวมถึงลูก ๆ ของท่านเอง 

ก็เช่นกัน นับเป็นการส่งต่อองค์ความรู้สู ่ทายาท 

ในรุ่นที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยเป็นหนึ่งในทายาทรุ่นนี้ จากการ

ทีไ่ด้ใกล้ชิดกับครพูรหเมศวร์ผูเ้ป็นบดิา ผูวิ้จยัสมัผสั 

ได้ถงึความทุม่เทในการเป็นครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนา

ของท่าน ท่านใช้เวลาทัง้ชวิีตเพ่ืออุทิศให้กับการสอน

ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 

 จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย

วิเคราะห์และสรุปได้ว่า ครูพรหเมศวร์ มีลักษณะ

เฉพาะ 5 ด้านอนัเป็นจดุเด่นของความเป็นครดูนตรี

พ้ืนบ้านล้านนา ได้แก่ 1) เป็นผู้ได้รับการสืบทอด

ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาสายตรงจากคุ้มหลวงฝ่าย

เหนืออันเป็นต้นแบบส�าคัญของดนตรีพื้นบ้านล้าน

นา 2) เป็นผูน้�าดนตรพ้ืีนบ้านล้านนาเข้าสูก่ารศึกษา

ในระบบเป็นคนแรกของภาคเหนือ 3) เป็นผู้ส่งต่อ

องค์ความรูด้นตรพ้ืีนบ้านล้านนาคู่ขนานทัง้ในระบบ

การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4) เป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 

สู ่ทายาทในรุ ่นท่ีสามซึ่งบุตรธิดาของครูล้วนแต่

สบืทอดเจตนารมณ์ท่ีจะสบืสานดนตรพ้ืีนบ้านล้านนา

ต่อไป และ 5) ได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญา

ไทย ด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาอันเป็นสิ่งยืนยันถึง

ความรูค้วามสามารถของครพูรหเมศวร์ได้เป็นอย่างดี 

ลกัษณะเด่นท้ัง 5 ด้านนีแ้สดงให้เหน็ถึงจติวิญญาณ

ความเป็นครูของครูพรหเมศวร์ ท่ีมีความรักและ

อุทิศตนเพ่ือดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา ควรค่าแก่การ

ยกย่องเป็นต้นแบบของครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาทีดี่ 

ท�าให้ผู ้วิจัยมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต้นแบบ

ความเป็นครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาของครพูรหเมศวร์ 

สรรพศรี 

 ทั้งนี้ เคยมีผู้ท�าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ

ชีวประวัติและการสอนดนตรีของครูพรหเมศวร์ 

สรรพศรี ไว้บ้างแล้ว แต่ในฐานะที่ผู ้ วิจัยเป็น 

บุตรสาวโดยตรงของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ดังนั้น 

ความใกล้ชดินีจ้ะเป็นข้อได้เปรยีบในการเก็บข้อมลู

เชิงลึกที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลได้มากกว่า

ผู้วิจัยท่านอื่น และการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจะท�าการ

ศึกษาต้นแบบความเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา

ของครูพรหเมศวร์ ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

บคุลกิภาพ 2) ด้านคณุธรรม 3) ด้านความรู้ และ 

 4) ด้านการสอน ซึ่งท้ัง 4 ด้านท่ีกล่าวมานี้ เป็น

คณุลกัษณะครูดนตรีทีผู่วิ้จยัได้ท�าการศกึษาข้อมลู

ในเบือ้งต้นพบว่า ความเป็นครดูนตรท่ีีดน้ัีนไม่ว่าจะ

เป็นครูดนตรีสากล ครูดนตรีไทย และครูดนตรีพ้ืน

บ้านล้านนา ล้วนประกอบไปด้วยคุณลักษณะท้ัง  

4 ด้านนี้เช่นเดียวกัน (วรรณิสา ประเสริฐศุภวิทย์, 

2555; เสาวภาคย์ อุดมวิชัยวัฒน์, 2559) และเพื่อ

แสดงถึงความซือ่ตรงของผูว้จิยั ข้อมลูทีไ่ด้จากการ

เก็บรวบรวมผู้วิจัยจะท�าการตรวจสอบข้อมูลแบบ

สามเส้า (Triangulation) อนัจะเป็นการยืนยันได้ถึง

ความเที่ยงตรงของข้อมูล

 ประโยชน์ท่ีส�าคญัของงานวจิยัน้ีต่อวงการ

ดนตรีศกึษา จะเป็นการตัง้ต้นท่ีกล่าวถึงคณุลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาที่พึงควรมีอยู่ใน

หลักสูตรการผลิตครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา อันเป็น

ความจ�าเป็นและเป็นคุณลักษณะร่วมกันของ

บัณฑิตท่ีจะจบการศึกษาออกไปเป็นครูโดยที่ตัว

เสริมสร้างสมรรถนะส�าคัญในมิติของจิตวิญญาณ

รวมถึงทักษะบางประการซึ่งจะได้ค�าตอบจากงาน
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วิจัยชิ้นน้ี อันจะน�ามาสู ่ซึ่งความแข็งแกร่งของ

บุคลากรทางด้านดนตรีศึกษาในมิติของดนตรีพ้ืน

บ ้านล ้านนาที่ จะ ยังประโยชน ์สู งสุดให ้แก ่

ประเทศไทยในด้านของการเรียนรู้ดนตรีพ้ืนบ้าน

ล้านนาสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือศึกษาต้นแบบความเป็นครูดนตรีพ้ืน

บ้านล้านนาของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ก�าหนดผู ้ให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ได้แก่ 1.1) แหล่งข้อมลูด้านเอกสาร ต�ารา และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง 1.2) แหล่งข้อมูลด้านบุคคล ได้แก่ 

1.2.1) ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (Key informants) เลอืกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) คือ ครูพรหเมศวร์ 

สรรพศรี 1.2.2) กลุ่มครอบครัวและเครือญาติ และ 

1.2.3) กลุ่มลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรง

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ

วิเคราะห์เอกสาร และแบบสัมภาษณ์โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ชนิดก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-structured 

interview) (สุภางค์ จันทวานิช, 2561) ตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

 3. เก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามด้วยตนเอง

โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม

 4. วิเคราะห์ข้อมลู ด้วยการวเิคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis) 

 5 .  ต ร ว จ ส อ บ ข ้ อ มู ล แ บ บ ส า ม เ ส ้ า 

(Triangulation) โดยผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation)  

(สุภางค์ จันทวานิช, 2561) 

 6. สรุปผลและอภิปรายผล
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สรุปผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า ต้นแบบความเป็นครู

ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 

ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

บคุลกิภาพ 2) ด้านคณุธรรม 3) ด้านความรู ้4) ด้าน

การสอน และ 5) ด้านความเป็นคนในวัฒนธรรม ซึง่

มีรายละเอียดประเด็นย่อยในแต่ละด้าน ดังนี้

 1.  ด้านบุคลิกภาพ

ประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะส�าคัญ ได้แก่ 

  1) เป็นผู้มีทักษะการเข้าสังคม 

  2) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่

  3) เป็นผู้มีความเป็นกัลยาณมิตร 

  4) เป็นผู้มีความใฝ่รู้ 

 2.  ด้านคุณธรรม

   ประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะส�าคัญ 

ได้แก่ 

  1)  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์

  2)  เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในความดี

  3)  เป็นผู้มีความอดทน

  4)  เป็นผูส้ละความสุขส่วนตนเพ่ือส่วนรวม

 3.  ด้านความรู้

  พบว่า 1) ครูเป็นผู้มีความสามารถใน

การจดจ�าเพลงต่าง ๆ  ได้อย่างแม่นย�าและครบถ้วน 

รวมถึงวิธี เทคนิคการบรรเลงของแต่ละประเภท

เครื่องดนตรี 2) ครูเข้าใจถึงโครงสร้างของแต่ละ

เพลง สามารถแปรทางของทุกเครือ่งดนตรไีด้อย่าง

ถูกต้องและไพเราะ 3) ครูน�าความรู้ความสามารถ

มาใช้ในการเรียนการสอนดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 

ได้อย่างถูกต้อง ท้ังการบรรเลงเด่ียวและการบรรเลง

รวมวง 4) ครูวิเคราะห์ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาในมิติ

ต่าง ๆ ทั้งด้านบทบาท รูปแบบ และการคงอยู่ของ

ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล 5) ครูสร้างสรรค์ 

ผลงานเพลงพ้ืนบ้านล้านนาและบทขับซอ รวมถึง

น�าหลกัการบรรเลงดนตรไีทยมาประยุกต์ใช้ในการเล่น

ดนตรพีืน้บ้านล้านนาโดยไมเ่สยีระบบเสยีงลา้นนา 

และ 6) ครูสามารถตัดสิน ประเมินผลทางทักษะ 

ของผู้เล่นดนตรีพ้ืนเมืองได้อย่างมีระบบกฎเกณฑ์ 

เป็นท่ียอมรบัของคนในวงการดนตรพ้ืีนบ้านล้านนา

 4.  ด้านการสอน

  ประกอบไปด้วย 6 คุณลักษณะส�าคัญ 

ได้แก่ 

  1) สอนให้ผูเ้รยีนสามารถบรรเลงดนตรี

พื้นบ้านล้านนาได้อย่างถูกต้องและไพเราะ 

  2) ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นดนตรี

การ 

  3) ฝึกซ้อมดนตรีพื้นบ้านล้านนาให้กับ

ผู้เรียนโดยการพาลูกศิษย์ไปแสดงตามงานต่าง ๆ 

เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนในวัย 

ใดก็ตาม 

  4) ฝึกประสบการณ์การแสดงดนตร ี

พ้ืนบ้านล้านนาให้กับผู้เรียน ครูให้โอกาสผูเ้รยีน 

ได้แสดงความสามารถตามโอกาสต่าง ๆ 

  5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินความ

สามารถตนเอง ทั้งยามเรียนและยามแสดง 

  6) แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทักษะ 

ด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของผู้เรียน โดยการ

สังเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 5. ด้านความเป็นคนในวัฒนธรรม

  ประกอบไปด้วย 2 คุณลักษณะส�าคัญ 

ได้แก่ 

  1) ความเป็นผู้ด�าเนินชีวิตตามวิถีชาว

ล้านนา  
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  2) ความเป็นผู้ผูกพันกับดนตรีพ้ืนบ้าน

ล้านนา 

 ข้อค้นพบอนัเป็นประเด็นส�าคัญในงานวิจยั

นี้คือ ความเป็นครูดนตรี พ้ืนบ้านล้านนาของ 

ครูพรหเมศวร์ได้ตรงกับคุณลักษณะ ความเป็น 

ครูดนตรีที่ดีอันต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ

ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี  

2) เป็นผู้มีคุณธรรม 3) เป็นผู้มีความรู้ และ 4) เป็น

ผู ้มีความสามารถด้านการสอน ซึ่งคุณลักษณะ 

ดังกล่าวทั้ง 4 ด้าน ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษางานวิจัย

ของ วรรณิสา ประเสริฐศุภวิทย์ (2555) ที่ท�าการ

ศึกษาเรื่อง การศึกษาต้นแบบความเป็นครูท่ีดี: 

กรณีศกึษาพันเอกชชูาติ พิทกัษากร ศิลปินแห่งชาติ 

ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นครูด้านดนตรีสากล และงาน

วิจยัของเสาวภาคย์ อดุมวิชยัวัฒน์ (2559) ท่ีท�าการ

ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็น 

ครดูนตรไีทยของครสู�าราญ เกิดผล ศลิปินแห่งชาติ 

ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นครูด้านดนตรีไทย ทั้งน้ี ในการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาต้นแบบความเป็น

ครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาของครพูรหเมศวร์ สรรพศรี 

ซึง่จากการศึกษาพบว่า ครมูคุีณลกัษณะความเป็น

ครูดนตรีท่ีดีครบทั้ง 4 ด้านตามที่เคยมีผู้น�าเสนอ

ข้อมูลวิจัย แต่นอกเหนือจากคุณลักษณะส�าคัญ 

ดังกล่าว ผู้วิจัยพบคุณลักษณะความเป็นครูของ 

ครูพรหเมศวร์เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งมิติ คือ ความเป็นคน 

ในวัฒนธรรม ซึ่งมี 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ความเป็น

ผูด้�าเนินชวิีตตามวิถีของชาวล้านนา และความเป็น

ผู ้ผูกพันกับดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา จะเห็นได้ว่า 

ความเป็นครูดนตรีท่ีดีของครูพรหเมศวร์ มีทั้งหมด 

5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรม 

3) ด้านความรู้ 4) ด้านการสอน และ 5) ด้าน 

ความเป็นคนในวัฒนธรรม ซึ่งด ้านสุดท้ายนี ้

เป็นคุณลักษณะเด่นเฉพาะตัวของครูพรหเมศวร์  

สรรพศรี โดยความเป็นต้นแบบครูดนตรีพ้ืนบ้าน

ล้านนาของครูพรหเมศวร์นั้น ผู ้วิจัยได้สรุปและ 

น�าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพดังต่อไปนี้
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อภิปรายผลการวิจัย

  จากการท่ีผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาต้นแบบ

ความเป็นครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาของครพูรหเมศวร์ 

สรรพศรี ผู้วิจัยค้นพบประเด็นในการอภิปรายผล 

ดังนี้

 1. ความเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของ

ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ภูมิหลังของครูได้รับการ 

บ่มเพาะมาจากบิดามารดาคือพ่อครูอินทร์หล่อ 

และแม่ครูพลอยศรี สรรพศรี ซึ่งเป็นนักดนตร ี

พ้ืนบ้านล้านนาและช่างฟ้อนในคุ้มพระราชชายา

เจ้าดารารัศมี ท�าให้ครูพรหเมศวร์ได้รับการปลูกฝัง

ให้มีใจรักในศิลปวัฒนธรรมล้านนา ได้รับการ

ถ่ายทอดองค์ความรู ้ตามกระบวนการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถ่ินดนตรีล้านนา ซึ่งกระบวนการ

ถ่ายทอดองค์ความรู ้ดนตรีของชาวล้านนาน้ันมี

ความเป็นระเบียบแบบแผน (Dyck, P. G. 2009) 

อีกทั้งในวัยเด็กครูพรหเมศวร์ ต้องช่วยบิดามารดา

สอนดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาให้กับลูกศิษย์ที่มาขอ

เรียนวิชาดนตรีท่ีบ้าน ท�าให้ครูมีประสบการณ ์

ด้านการสอนดนตรีมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ครูมี

ทกัษะในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับผูอ้ืน่ กล่าวได้ว่า

ครูได้รับการหล่อหลอมให้มีความเป็นครูดนตร ี

พ้ืนบ้านล้านนามาต้ังแต่วัยเยาว์ ครเูป็นผูม้คีวามรกั

และภูมใิจในความเป็นคนพ้ืนเมอืง เคารพภูมปัิญญา

ท้องถ่ิน ซึ่งความเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของ

ครูพรหเมศวร์ ได้สอดคล้องกับความเป็นครูดนตรี

พ้ืนบ้านล้านนาท่ีด ีดงัท่ีกิจชยั ส่องเนตร ได้กล่าวว่า 

ครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาที่ดีต้องเป็นผู้มีความภาค

ภูมิใจในความเป็นพ้ืนบ้านของตน มีใจรักในศิลป

วัฒนธรรมท้องถิ่น และที่ส�าคัญคือนอกจากมีฝีมือ

การเล่นดนตรีที่ดีแล้ว ยังต้องสามารถถ่ายทอดให้

ได้ดีด้วย (กิจชัย ส่องเนตร, 2561) จะเห็นว่าจาก

การได้รับการปลูกฝังแต่วัยเยาว์ท�าให้ครูได้รับการ

บ่มเพาะด้านความเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 

ประกอบกับอุปนิสัยส่วนตัวของครูที่มีความใฝ่รู ้

ใฝ่เรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นครูดนตรี และ

ขยันฝึกฝนหมั่นหาประสบการณ์เพ่ือพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ ท�าให้ครูเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 

อย่างสมบูรณ์ 

 2. ครูเป็นผู้มีความเสียสละและทุ่มเทกับ

การสอนดนตรี ให้ความส�าคัญกับผู้เรียนทุกคน  

ครูปฏิบตัหิน้าท่ีครดูนตรีทุกวัน ท้ังการรบัราชการครู

ที่โรงเรียนด�ารงค์ราษฎร์สงเคราะห์ซึ่งเป็นการ

จดัการศกึษาในรปูแบบการศกึษาในระบบ บางครัง้

มีกิจกรรมท่ีต้องสอนเพ่ิมเติมนอกวันและเวลา

ราชการ นอกจากนี้ครูยังเป็นวิทยากรสอนดนตรี 

ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวัย 

ที่สามนครเชียงราย ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาใน 

รูปแบบการศึกษานอกระบบ และการสอนดนตรี 

พ้ืนบ้านล้านนาให้กับชมรมดนตรีพ้ืนบ้านผู้สูงอายุ 

ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาตาม

อัธยาศัย อีกท้ังยังเป็นการสอนแบบจิตอาสาที่ครู

ยินดีมาสอนโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ กล่าวได้

ว่าครูเป็นผู้ที่มีความทุ่มเทให้กับการท�างานด้าน 

การสอนดนตรีให้กับผูเ้รียนในทกุรปูแบบการศกึษา 

ความเป็นครูของครูพรหเมศวร์ ได้สอดคล้องกับ

ความเป็นครูท่ีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี (2542) ได้ระบุว่า 

ต้องมีความเสียสละ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

 3.  ส�าหรับในด้านการสอนดนตรีพ้ืนบ้าน

ล้านนาให้กับผู้สูงอายุของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี  

ผู ้วิจัยมองว่านอกจากจะเป็นศาสตร์ด้านดนตรี

ศึกษาแล้ว ยังมีความเชื่อมโยงในมิติของดนตรี
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บ�าบัดอีกด้วย เนื่องจากครูมุ่งสอนเพื่อสุขภาวะที่ดี

ของผู ้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยทาง

ร่างกายน้ันพบว่า ผู ้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ 

ด้านกล้ามเน้ืออ่อนแรงเมื่อมาฝึกเล่นซึงซึ่งเป็น

เครือ่งดนตรปีระเภทดดี ผลคอื สมรรถภาพกล้ามเน้ือ

แข็งแรงขึ้นจากการฝึกหัดบรรเลง และทางด้าน

จติใจพบว่าผูส้งูอายุในชมรมดนตรพ้ืีนบ้านทกุคนมี

สุขภาพจิตที่ดี ไม่มีความเครียด ซึ่งผลการสอนของ

ครูได้สอดคล้องกับค�ากล่าวของรองศาสตราจารย์

ดร.สุกรี เจริญสุข ท่ีได้กล่าวถึงความส�าคัญของ

ดนตรีกับผู้สูงอายุไว้ว่า เสียงดนตรีเป็นเพ่ือนท่ีดี

ส�าหรับผู้สูงอายุ มีอิทธิพลต่อร่างกายจิตใจ (สุกรี 

เจรญิสขุ, 2550) จงึมกีารน�าดนตรมีาประยุกต์ใช้ใน

การเยียวยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และ 

ดนตรีสามารถช่วยฟื้นฟูและพัฒนาด้านร่างกาย 

อารมณ์ และจิตใจเพ่ือให้มีสภาพท่ีดีขึ้น (บุษกร 

บิณฑสันต์, 2553) จะเห็นว่าดนตรีมีความส�าคัญ

และส่งผลต่อผู ้สูงอายุ ดังนั้นผู ้ท่ีจะน�ากิจกรรม

ดนตรีเข้าไปใช้กับผู้สูงอายุควรเป็นผู้ที่มีความรู ้

ความเข้าใจอย่างแท้จรงิท้ังในศาสตร์ของดนตรแีละ

ความเข้าใจวัยผู้สูงอายุ ซึ่งครูพรหเมศวร์เป็นผู้ที่มี

ความแตกฉานด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาและ 

มปีระสบการณ์การสอนดนตรใีห้กับผูส้งูอายุมาเป็น

เวลานาน ท�าให้ครูมีความเข้าใจถึงความต้องการ

และข้อจ�ากัดของผู้เรียน สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

 4.  ความเป็นครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาของ

ครูพรหเมศวร์ได้ตรงกับคุณลักษณะความเป็น 

ครูดนตรีที่ดีอันต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ

ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี  

2) เป็นผู้มีคุณธรรม 3) เป็นผู้มีความรู้ และ 4) เป็น

ผู้มีความสามารถด้านการสอน ซึ่งคุณลักษณะ 

ดังกล่าวทั้ง 4 ด้าน ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษางานวิจัย

ของ วรรณิสา ประเสริฐศุภวิทย์ (2555) ที่ท�าการ

ศึกษาเรื่อง การศึกษาต้นแบบความเป็นครูท่ีดี: 

กรณศีกึษาพันเอกชชูาต ิพิทกัษากร ศลิปินแห่งชาติ 

ซึ่งมุ ่งเน ้นความเป็นครูด้านดนตรีสากล และ 

งานวิจัยของเสาวภาคย์ อุดมวิชัยวัฒน์ (2559) 

ที่ท�าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อัตลักษณ ์

ความเป็นครูดนตรีไทยของครูส�าราญ เกิดผล ศลิปิน

แห่งชาติ ซึง่มุง่เน้นความเป็นครดู้านดนตรไีทย ท้ังนี้ 

ในการศกึษาวิจยัคร้ังน้ีผู้วิจยัมุง่ศกึษาต้นแบบความ

เป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของครูพรหเมศวร์  

ซึง่จากการศึกษาพบว่า ครูมคุีณลกัษณะความเป็น

ครูดนตรีท่ีดีครบทั้ง 4 ด้านตามที่เคยมีผู้น�าเสนอ

ข้อมูลวิจัย แต่นอกเหนือจากคุณลักษณะส�าคัญ 

ดังกล่าว ผู้วิจัยพบคุณลักษณะความเป็นครูของ 

ครูพรหเมศวร์เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งมิติ คือ ความเป็นคน 

ในวัฒนธรรม ซึง่ม ี2 ประเดน็ย่อย ได้แก่ การด�าเนิน

ชีวิตตามวิถีของชาวล้านนา และความผูกพันกับ

ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา จะเห็นได้ว ่าความเป็น 

ครูดนตรีทีดี่ของครูพรหเมศวร์ มท้ัีงหมด 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านบคุลิกภาพ 2) ด้านคณุธรรม 3) ด้านความรู้ 

4) ด้านการสอน และ 5) ด้านความเป็นคนใน

วัฒนธรรม ซ่ึงด้านสุดท้ายเป็นคุณลักษณะเด่น

เฉพาะตวัของครูพรหเมศวร์ ท�าให้ครูมคีวามเป็นต้น

แบบครูดนตรีพื้นบ้านล้านนาได้อย่างสมบูรณ์

 5.  มิอาจปฏิเสธได้ว่าข้อได้เปรียบของ 

ผู ้ วิจัยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือความสัมพันธ์ 

ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอันน�ามาซึ่ง

ความสะดวกต่อการเก็บข้อมูลเชิงลึก ท�าให้ผู้วิจัย

ได้ข้อมูลในมิติด้านต่าง ๆ ของครูพรหเมศวร ์
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อย่างครบถ้วนและละเอียด ได้รับความร่วมมือ 

ในการให้การสัมภาษณ์จากทุกกลุ่มผู ้ให้ข้อมูล  

แต่จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ตลอดระยะเวลาการ

เก็บข้อมลูภาคสนามท�าให้ผูวิ้จยัพบว่า ตัวผูว้จิยัเอง

ในฐานะของบุตรสาวมีโอกาสได้สัมผัสกับตัวตน

ของครูพรหเมศวร์มากขึ้น ได้รับรู้เรื่องราวในชีวิต 

ทีผ่่านมาของครพูรหเมศวร์แบบท่ีผูวิ้จยัไม่เคยได้รบั

รู้รายละเอียดมาก่อน แม้ว่าผู้วิจัยจะอยู่ในสถานะ

บุตรสาวที่มีความใกล้ชิดกับครูพรหเมศวร์ผู้เป็น

บิดาก็ตาม ด้วยความใกล้ชิดท่ีแน่นแฟ้นนี้ท�าให ้

ผู้วิจัยไม่เคยมองครูพรหเมศวร์ในฐานะ “ครู” หรือ 

“ศิลปินพื้นบ้าน” อย่างที่บรรดาลูกศิษย์และบุคคล

ทั่วไปมองครูพรหเมศวร์ แต่ท้ังชีวิตที่ผ่านมาผู้วิจัย

มองครูพรหเมศวร์เป็นเพียง “พ่อ” คนหนึ่งมาโดย

ตลอด ความผูกพันทางสายเลือดน้ีอาจท�าให้เรา

มองข้ามรายละเอียดบางประการของคนใกล้ตัว 

 กล่าวได้ว่าการท�าวิจัยครั้งน้ีของผู ้วิจัย 

นอกจากจะได้องค์ความรู้ด้านความเป็นครูดนตรี

พ้ืนบ้านล้านนาอันสามารถน�าไปเป็นประโยชน์ต่อ

วงการดนตรีศึกษาได้แล้วนั้น ยังเป็นการเปิดประตู

อกีบานท่ีท�าให้ผูวิ้จยัได้มโีอกาสได้สมัผสัและใกล้ชดิ

กับครูพรหเมศวร์ผู ้เป็นบิดามากขึ้น ได้รู ้จักท่าน 

ในมุมที่ไม่เคยมองมาโดยตลอด ท�าให้ผู ้วิจัยมี 

ความภาคภูมิใจอย่างลึกซึ้งในงานวิจัยชิ้นนี้ ส่งผล

ให้ผูวิ้จยัมคีวามมัน่ใจและมกี�าลงัใจมากข้ึนในการ

ก้าวเดินของชีวิตในสายวิชาชีพดนตรี 

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการท�าวิจยัครัง้นี้

   การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในมิติ

ความเป็นครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาของครพูรหเมศวร์ 

สรรพศรี ซึ่งจากการท�าวิจัยพบว่า นอกจากความรู้

ความสามารถด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาที่ครูมี

ความรู้อย่างลึกซึ้งและเป็นท่ียอมรับของผู้คนใน

วงการดนตรพ้ืีนบ้านล้านนา ครยัูงมคีวามเชีย่วชาญ

ด้านการบรรเลงดนตรีไทยโดยเฉพาะในกลุ ่ม 

เครื่องสายไทย ทั้งซอด้วง ซออู้ ขิม จะเข้ โดยได้รับ

การถ่ายทอดโดยตรงจากบดิา ผูเ้ป็นนกัดนตรใีนคุม้

พระราชชายาเจ้าดารารศัม ีและได้รับการถ่ายทอด

จากครูดนตรีไทยในคุ้มในสมัยนั้น อาทิเช่น ครูช่อ 

สนุทรวาทิน, เจ้าบวัชมุ ณ เชยีงใหม่, หลวงสนธิ วชิา

อาจ ผู้วิจยัเห็นว่าเป็นประเดน็ท่ีมคีวามน่าสนใจควร

ค่าแก่การศึกษาวิจัยให้ลุ ่มลึกในมิติน้ีเพ่ิมเติม 

อีกด้วย

 2.  ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

ปัจจบุนังานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกับดนตรพ้ืีนบ้านล้านนา

ในมิติของดนตรีศึกษายังมีไม ่มากนัก ผู ้ วิจัย 

จงึเห็นสมควรให้มกีารศกึษาและรวบรวมองค์ความรู้

ด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ิมเติม จัดเรียงระบบ

ข้อมลูและจดัท�าเป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉกเช่นเดียวกับ

ดนตรีสากลและดนตรีไทย
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บทคัดย่อ

 การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเคร่ืองบ่งบอกสัญญาณ 

Beacon มวัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างระบบการจดัการความปลอดภัยในสถานประกอบการ ด้วยเคร่ืองบ่งบอก

สัญญาณ Beacon 2) ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�างานของระบบการจัดการความปลอดภัย

ในสถานประกอบการแบบดัง่เดมิ กับระบบการจดัการความปลอดภยัในสถานประกอบการ ด้วยเครือ่งบ่งบอก

สญัญาณ Beacon งานวจิยัชิน้น้ีเป็นการวิจยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) และเชงิทดลอง (Experimental 

Research) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานในระดับปฏิบัติการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการในจงัหวัดสมทุรปราการและจงัหวัดสมทุรสาคร จ�านวน 400 ราย เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม

โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา 

 ผลการวิจยัพบว่า ระบบการจดัการความปลอดภยัในสถานประกอบการ ด้วยเคร่ืองบ่งบอกสัญญาณ 

Beacon สามารถลดการลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพมากกว่าระบบการจดัการความปลอดภัยในสถานประกอบการแบบดัง่เดมิ โดยมผีลการประเมนิ

คุณภาพของระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ Beacon 

โดยรวมอยู่ในระดบัด ี(ค่าเฉลีย่ มค่ีาเท่ากับ 4.01) และกลุม่ตวัอย่างแต่ละคนให้ระดบัความส�าคญัไม่แตกต่าง

กันมาก (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน มค่ีาเท่ากับ 0.235)

ค�าส�าคัญ: การจัดการความปลอดภัย, อันตรายจากการปฏิบัติงาน, เครื่องบ่งบอกสัญญาณ Beacon
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ABSTRACT

 The study of the safety management system in the workplace with the Beacon indicator 

has the objectives to establish a safety management system in the workplace with the Beacon 

signal indicator. Compare and contrast the effectiveness of the original workplace safety 

management system with the safety management system in the workplace using the Beacon 

indicator. The research conducted using surveys and experimental research. The samples used 

in this study are the number of the operational staff of 400 persons in the workplace in Samut 

Prakan, and Samut Sakhon provinces. The data were collected using questionnaires by accidental 

sampling, analyzed using statistical software packages and descriptive statistics.

 The research found that the safety management system in the workplace with Beacon 

indicators could significantly reduce the absent of wearing personal protective equipment for 

employees before entering work more efficiently than traditional safety management systems in 

the workplace. The results of the assessment of the quality of the safety management system in 

the workplace with the Beacon indicator are at a good level (the average value is 4.01), and each 

sample gives no significant difference. (The standard deviation is equal to 0.235)

Keywords: Safety Management, Danger from Operation, Beacon Signal Indicator

บทน�า

 ข้อก�าหนดของกระทรวงแรงงานในการ

ก�ากับดแูลเก่ียวกับความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน

ทีไ่ด้มกีารพัฒนาให้มคีวามเหมาะสมกับสถานการณ์

ด้านแรงงานรวมทั้งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

และสงัคมไทย ส่งผลให้สถานประกอบการส่วนใหญ่

ในปัจจุบันได้ให้ความสนใจในการหาแนวทางการ

จดัการด้านความปลอดภัยในการปฏบิตังิานมากข้ึน 

เนือ่งจากการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเน่ืองจาก

การปฏิบัติงานอาจน�ามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต

และทรัพย์สินได้ โดยสาเหตุหลักของการประสบ

อันตรายมาจากการขาดการจัดการด้านความป

ลอยภัยในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้

ประกอบการจงึควรหาแนวทางป้องกันและควบคมุ

ปัญหาดังกล่าว 

 ถึงแม้ว่าเครื่องมือที่ช ่วยในการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยในการปฏบัิติงานจะมหีลากหลาย

ประเภท แต่บางเครื่องมือก็ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ

เท่าท่ีควร ปัญหาอันเนื่องมาจากพนักงานที่ไม่ให้

ความร่วมมอืในการปฏบิตัติาม หรือพฤตกิรรมท่ีเกิด

จากความประมาทของพนักงานโดยตรง จึงส่งผล

ให้เกิดอันตรายดังกล่าวถึงร้อยละ 88 จากสาเหตุ

ของการเกิดอันตรายท้ังหมด (Heinrich,1959)  

รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ ้อนของ

กระบวนการก็อาจส่งผลให้พนักงานไม่สามารถ

จดจ�าข้ันตอนหรือข้ามข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
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ที่ถูกวิธีได้ โดยข้อมูลสถิติจากส�านักงานกองทุน 

เงินทดแทน (2560) พบว่า ข้อมูลสถิติการประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน

จ�าแนกตามความรุนแรงในปี 2559 มีจ�านวน 

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 89,488 ราย โดย 

ระดบัความรนุแรงของความสญูเสยีมตีัง้แต่การลา 

หยุดงาน การสูญเสียอวัยวะบางส่วน ทุพพลภาพ 

ไปจนถึงการเสียชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาน

ประกอบการทัง้ในด้านการด�าเนนิงาน ความน่าเชือ่ถือ

ของสถานประกอบการ การสร้างขวัญและก�าลงัใจ

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมวิธีการสร้างระบบจัดการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการท่ีขาด

ประสทิธิภาพ ซึง่การสญูเสยีดังกล่าวไม่สามารถน�า

ไปประเมินมูลค่าได้ 

 ดังนั้นการสร้างระบบการจัดการด้าน 

ความปลอดภยัในสถานประกอบการโดยการน�าเอา

เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับการ 

เข้าถึงพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตของพนักงานใน

ปัจจุบันเข้ามาปรับใช้จะส่งผลให้เกิดแนวทางการ

ป้องกันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย

เทคโนโลยีบ่งบอกสัญญาณผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า 

Beacon นับเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้เพ่ือเข้าช่วยจัดการด้านความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานได้ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะท�า

หน้าท่ีในการรับสัญญาณข้อมูลท่ีถูกปล่อยออกมา

จากต�าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือน�ามาตีความ 

หาระยะความใกล้และส่งข้อมูลตามที่เจ้าของได ้

บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน 

ได้ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้องและปลอดภัยได้ด้วยตนเองอย่าง

สะดวกและง่ายดาย ทั้งในรูปแบบของข้อความ 

ตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอและเสียง ตามสถานการณ์

ของการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ท่ีสถาน

ประกอบการได้ก�าหนดไว้ 

 จากข้อมลูทีก่ล่าวมาทัง้หมดข้างต้น ผูว้จิยั

จึงต้องการศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดการประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการ เพ่ือน�ามาสร้างเป็นต้นแบบ

ของระบบการจัดการความปลอดภัยด้วยเคร่ือง 

บ่งบอกสัญญาณ Beacon ภายใต้ระบบที่ชื่อ 

“XENSAFETY” เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

เครื่องมือที่สามารถลดอัตราการเกิดอันตรายหรือ

เจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบัติงานของพนักงานใน

สถานประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือสร้างระบบการจดัการความปลอดภยั

ในสถานประกอบการ ด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ 

Beacon 

 2.  เพ่ือศกึษาและเปรยีบเทียบประสทิธิภาพ

การท�างานของระบบการจัดการความปลอดภัยใน

สถานประกอบการแบบดัง่เดมิ กับระบบการจดัการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเคร่ืองบ่ง

บอกสัญญาณ Beacon

กรอบแนวคิดการวิจัย

 ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างระบบการจัดการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ด้วยเคร่ือง 

บ่งบอกสัญญาณ Beacon และด�าเนินการวัด

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ พร้อมท้ัง

ประเมินคุณภาพของระบบจากกลุ่มตัวอย่าง โดย 

ผูวิ้จยัก�าหนดให้เป็นตวัแปรตาม ซึง่มกีรอบแนวคดิ

ของโครงการวิจัยดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

Research) และเชิงทดลอง (Experimental 

Research) ซึ่งผู้วิจัยมีระเบียบวิธีการด�าเนินการ

วิจัยดังต่อไปนี้

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับแนวทางการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของ

การเกิดอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติ

งานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ และสร้าง

เครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในเชิงคุณภาพผ่านวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) ด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ

หรือมีประสบการณ์ที่ เ ก่ียวข ้องกับแนวทาง 

การสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด 

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน

จ�านวน 10 ราย

  2.  น�าผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 

Interview) ท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิด

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงานของ

พนักงานในระดับปฏิบัติการ เพ่ือท�าการออกแบบ

และสร้างเป็นระบบ “XENSAFETY”
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

ผู้ วิจัยดําเนินการสร้างระบบการจัดการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ด้วยเคร่ือง

บ่งบอกสัญ ญ าณ  Beacon และดําเนินการวัด

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ  พร้อมทั ง้

ประเมินคณุภาพของระบบจากกลุ่มตวัอย่าง โดย

ผู้วิจยักําหนดให้เป็นตวัแปรตาม ซึง่มีกรอบแนวคิด

ของโครงการวิจยัดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

การดาํเนินการวจิัย 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) แ ล ะ เ ชิ ง ท ด ล อ ง  ( Experimental 

Research) ซึ่งผู้ วิจัยมีระเบียบวิธีการดําเนินการ

วิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับแนวทางการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตขุอง

การเกิดอันตรายห รือ เจ็บ ป่วยเน่ืองจากการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ และ

สร้างเค ร่ืองมือแบบสอบถามเพ่ือทําการเก็บ

รวบรวมข้อมลูในเชิงคณุภาพผ่านวิธีการสมัภาษณ์

เชิงลึก  (In-Depth Interview) ด้วยการสนทนา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

แนวทางการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตขุองการ

เกิดอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบตัิงาน

จํานวน 10 ราย 

 2. นําผลการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth 

Interview) ท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงสาเหตขุองการเกิด

อนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบตัิงานของ

พนักงานในระดบัปฏิบัติการ เพ่ือทําการออกแบบ

และสร้างเป็นระบบ “XENSAFETY” 

3. ดําเนินการสร้างระบบ “XENSAFETY” 

ท่ีสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบข้อความ

ตัวอักษร รูปภาพ และเสียง โดยมีระบบการ

รายงานผลแบบ Real Time สําหรับช่วยแจ้งเตือน

ถึงขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานของพนักงานได้อย่าง

ถกูต้องและปลอดภยั 

 3.  ด�าเนินการสร้างระบบ “XENSAFETY” 

ที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบข้อความตัว

อักษร รูปภาพ และเสียง โดยมีระบบการรายงาน

ผลแบบ Real Time ส�าหรับช่วยแจ้งเตอืนถึงข้ันตอน

ในการปฏิบตังิานของพนักงานได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย

 4.  ด�าเนินการทดลองใช้จริงกับพนักงาน

ในระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบ

การจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ 

ท�างานของระบบการจดัการความปลอดภยัในสถาน

ประกอบการแบบด่ังเดมิ กับระบบ “XENSAFETY”

 โดยประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 

การวิจัยคร้ังน้ี  คือ พนักงานผู ้ปฏิบัติงานใน 

สถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการและ

จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากร 

ทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึใช้วิธีการค�านวณหาจ�านวนกลุม่

ตวัอย่าง โดยใช้สตูรกรณทีีไ่ม่ทราบจ�านวนประชากร

ที่แน่นอนของ W.G. Cochran โดยก�าหนดให้ค่า

ความเชือ่มัน่ทีร้่อยละ 95 และระดบัค่าความคลาด

เคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549)  

จึงได้ผลลัพธ์ในการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยมีการก�าหนดขั้นตอนใน

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ก�าหนดตัวอย่างจากพ้ืนที่ใน

จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร โดย

จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการก�าหนด

ตัวอย่างจากพ้ืนที่ท่ีมีการจัดตั้งสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมมากท่ีสดุ 2 ล�าดับแรก จาก 6 เขตพ้ืนที่

การปกครองในปี พ.ศ. 2558 (ส�านักงานจังหวัด

สมุทรปราการ, 2560) ได้แก่ อ�าเภอบางพลี และ

อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวัดสมทุรสาคร ผูวิ้จยั

ได้ใช้วธีิการก�าหนดตวัอย่างจากพ้ืนท่ีทีม่กีารจดัตัง้

สถานประกอบการอุตสาหกรรมมากที่สุด 2 ล�าดับ

แรก จาก 3 เขตพื้นที่การปกครองในปี พ.ศ. 2559 

(ส�านักงานจงัหวดัสมทุรสาคร, 2560) ได้แก่ อ�าเภอ

เมืองสมุทรสาคร และอ�าเภอกระทุ่มแบน 

 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเขตพื้นที่ 

(Area Cluster Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่าง

ในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ และ

จังหวัดสมุทรสาคร ตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้ันท่ี 1  

โดยมีการก�าหนดสัดส่วนดังนี้

ตารางที่ 1  การกระจายแบบสอบถาม

ล�าดับ จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวนตัวอย่าง 

1 อ�าเภอบางพลี 100

2 อ�าเภอเมือง 100

จังหวัดสมุทรสาคร

1 อ�าเภอเมือง 100

2 อ�าเภอกระทุ่มแบน 100

รวม 400

 ขั้นตอนท่ี 3 เลือกกลุ่มตัวอย่างในเขตที่

ก�าหนดได้โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) โดยมีการสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อน

ทดลองการใช้งานระบบ ”XENSAFETY” และ

ด�าเนินการแจกแบบสอบถามให้ตอบหลังจากการ

ทดลอง 

 5. ด� า เ นินการทดลอง เปรี ยบ เที ยบ

ประสทิธิภาพการใช้งานของระบบ “XENSAFETY” 

ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจ�านวนครั้งท่ีกลุ่มตัวอย่าง

ลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดย

แบ่งเป็นช่วงเวลาก่อนและหลังการใช้งานระบบ 

“XENSAFETY” และด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ 

 6. ด�าเนินการประเมินคุณภาพของระบบ 

“XENSAFETY” ในแต่ละด้านเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถิต ิโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมนิตามหลกัระดบัคณุภาพ 5 ระดบั ของ Likert 
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ผลการวิจัย

 การวิจัยครั้ง น้ีเป ็นการศึกษาเก่ียวกับ  

“การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยใน

สถานประกอบการด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ 

Beacon” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างระบบ 

การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

ด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ Beacon และศึกษา

และเปรยีบเทยีบประสทิธิภาพการท�างานของระบบ

การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ

แบบดัง่เดมิ กับระบบการจดัการความปลอดภัยใน

สถานประกอบการ ด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ 

Beacon โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. การสร้างต้นแบบระบบการจัดการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ด้วย

เครื่องบ่งบอกสัญญาณ Beacon 

  1.1  หลังจากท่ีผู ้ วิจัยได้ด�าเนินการ

สอบสวนและวเิคราะห์สาเหตุของการเกิดอันตราย

หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในระดับปฏิบัติการด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-Depth Interview) ผ ่านการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 10 คนส�าเร็จ

แล้ว ผูวิ้จยัจงึสามารถสรปุได้ว่าสาเหตขุองการเกิด

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงานของ

พนักงานในระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่เกิดขึ้น 

จากพนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายการผลิต  

ที่ยังขาดประสบการณ์และความเข้าใจถึงขั้นตอน 

การปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี รวมถึงการท่ีพนักงาน 

ไม่ยอมปฏิบตัติามกฎระเบยีบตามท่ีสถานประกอบ

การได้ก�าหนดไว้ ตวัอย่างเช่น การไม่สวมใส่อปุกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น จากนั้นผู ้วิจัยจึงน�า 

ผลสรปุทีไ่ด้มาท�าการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software 

Design) ในรปูแบบของระบบ “XENSAFETY” ต่อไป

  1.2  ด� า เ นิ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ 

“XENSAFETY” ที่มุ ่งเน้นกลุ ่มพนักงานที่เป็น 

ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายการผลิตเป็นหลัก ซึ่งระบบ 

ดงักล่าวจะสามารถท�าการแสดงผลข้อมลูในรปูแบบ

การรายงานผลแบบ Real Time ด้วยข้อความ 

ตัวอักษรและรูปภาพ เพื่อท�าการแสดงให้ผู้บังคับ

บญัชาได้ทราบว่าพนักงานผูป้ฏิบตังิานคนใดมกีาร

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกวิธีก่อน

เข้าปฏิบัติงานทุกคร้ัง ซึ่งถ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

คนใดไม่ด�าเนินการสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตาม

ที่ทางผู ้บังคับบัญชาหรือสถานประกอบการได้

ก�าหนดไว้ ระบบจะท�าการแจ้งเตือนถึงข้ันตอนใน

การปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัยตามขั้นตอนดังนี้

    ข้ันตอนที ่1 การตดิตัง้อปุกรณ์ของ

ระบบ “XENSAFETY” โดยมีอุปกรณ์หลักคือ Tag 

Beacon ที่มีหน้าที่ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้

กับผู้ใช้งานได้ทราบถึงข้อมูลการสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกวิธีก่อนเข้าปฏิบัติงาน

ตามท่ีนักพัฒนาระบบได้ก�าหนดไว้ โดยงานวิจัย

คร้ังนี้ผู้วิจัยได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ Tag Beacon  

เอาไว้กับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ รองเท้า

เซฟตี ้และหมวกเซฟตี ้รวมถึงอปุกรณ์ยืนยันตนเอง

อย่างบัตรประจ�าตัวพนักงาน เพ่ือใช้ส�าหรับการ 

รับสัญญาณและน�าไปสู่การระบุต�าแหน่งในการ

แจ้งเตือนพนักงานผู้ปฏิบัติงานถึงข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

    ข้ันตอนที่  2 น�าอุปกรณ์ Tag 

Beacon มาตั้งค่าในระบบ Software ผ่านเว็บไซต์

ที่นักพัฒนาระบบได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งในระบบ 

ดงักล่าวจะมกีารแสดงข้อมลูในรปูแบบของข้อความ

ตัวอักษรและรูปภาพ โดยมีการแสดงผลผ่านการ
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แทนสัญลักษณ์รูปภาพของตัวบุคคล ซึ่งเปรียบ

เสมอืนพนกังานผูป้ฏิบติังานท่ีมกีารสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล และบัตรประจ�าตัวพนักงาน  

โดยการแสดงผลใน 1 ครั้ง ผู้ใช้งานจะสามารถ

ทราบให้เห็นเวลาเข้า-ออก ของพนักงานผู้ปฏิบัติ

งานจ�านวน 3 คน ผ่านการแสดงผลในข้อมูลตัว

อักษรที่มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล และรหัสพนักงาน จากนั้นระบบจะมี

การแสดงข้อมูลสัญลักษณ์รูปภาพตามต�าแหน่ง

ของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีมีการ

แจ้งเตือนผ่านสัญลักษณ์ด้วยสีในแต่ละต�าแหน่ง 

หลงัจากท่ีได้ท�าการต้ังค่าในระบบส�าเรจ็แล้ว ผูวิ้จยั

และนักพัฒนาระบบจะด�าเนินการทดสอบระบบ 

(System Testing) ในรอบท่ี 1 เพ่ือท�าการตรวจสอบ

ความถูกต้องทางด้านภาษาสั่ง และความสามารถ

ในการท�างานของระบบ 

    ขั้นตอนที่ 3 น�าระบบที่ได้จาก 

ขัน้ตอนที ่2 มาเชือ่มต่อในระบบอนิเตอร์เน็ตเข้ากับ 

“XENSAFETY” และ Gateway โดยในขัน้ตอนนีจ้ะ

มีการน�าอุปกรณ์ Router ท่ีท�าหน้าที่เป็นตัวรับ

สัญญาณ และน�าเสาสัญญาณที่ท�าหน้าท่ีเป็น

อุปกรณ์ในการแสดงสถานะของความครบถ้วนใน

การสวมใส่อปุกรณ์ป้องกันส่วนบคุคลเข้ามาใช้ เพ่ือ

ให้พนกังานท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานได้ทราบถึงระบบการ

จัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ ผ่าน

การแจ้งเตือนด้วยไฟสัญญาณสีเขียวและสีแดง 

รวมถึงการแจ้งเตือนด้วยเสียงในกรณีที่พนักงาน

ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือมี

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไม่ครบตาม

จ�านวนที่สถานประกอบการก�าหนดไว้

    ขั้นตอนที่  4 ด�าเนินการต้ังค่า 

ความแรงของสัญญาณในการรับส่งข้อมูลของ 

“XENSAFETY” เพ่ือให้สามารถรับสัญญาณได้ใน

ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสม โดย Tag Beacon จะ

สามารถส่งสัญญาณด้วยเทคโนโลยีวัดความใกล้ 

(Proximity) โดยมรีะยะทางอยู่ท่ีระหว่าง 0-70 เมตร 

เพ่ือใช้ในการส่ือสารกับอุปกรณ์พกพา Bluetooth 

4.0 LE (Low Energy) 

 ข้ันตอนที่ 5 ด�าเนินการทดสอบระบบใน

รอบท่ี 2 เพ่ือท�าการตรวจสอบความถูกต้องทาง 

ด้านการแสดงผลของการแจ้งสัญญาณเตือน 

ในต�าแหน่งท่ีได้ติดตั้ง Tag Beacon ไว้เพ่ือ 

เตรียมด�าเนินการทดสอบเพ่ือการยอมรับระบบ 

(Acceptance Testing) ต่อไป

 ข้ันตอนที่ 6 ด�าเนินการทดสอบเพ่ือการ

ยอมรับระบบ เพ่ือเป็นการตรวจสอบโดยพิจารณา

จากวัตถุประสงค์ ในการทดสอบและมาตรฐาน 

ที่ต้องการได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ โดย

ระบบจะท�าการแสดงผลลัพธ์จากการตรวจสอบ

ผ่านหน้าเว็บไซต์และเสาสัญญาณดังภาพที่ 2
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ขัน้ตอนท่ี 4 ดําเนินการตัง้คา่ความ

แ รงข อ งสัญ ญ า ณ ใน ก า ร รับ ส่ ง ข้ อ มู ล ข อ ง 

“XENSAFETY” เพ่ือให้สามารถรับสญัญาณได้ใน

ขนาดพื น้ ท่ี ท่ี เหมาะสม โดย Tag Beacon จะ

สามารถส่งสญัญาณด้วยเทคโนโลยีวดัความใกล้ 

(Proximity) โดยมีระยะทางอยู่ ท่ี ระหว่าง 0-70 

เมตร เพ่ือใช้ในการส่ือสารกับอุปกรณ์ พกพา 

Bluetooth 4.0 LE (Low Energy)  

ขัน้ตอนท่ี 5 ดําเนินการทดสอบ

ระบบในรอบท่ี 2 เพ่ือทําการตรวจสอบความ

ถกูต้องทางด้านการแสดงผลของการแจ้งสญัญาณ

เตือนในตําแหน่งท่ีได้ติดตัง้ Tag Beacon ไว้เพ่ือ

เตรียมดําเนินการทดสอบเพ่ือการยอมรับระบบ 

(Acceptance Testing) ตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 6 ดําเนินการทดสอบ

เพ่ือการยอมรับระบบ เพ่ือเป็นการตรวจสอบโดย

พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ในการทดสอบและ

มาตรฐานท่ีต้องการได้รับการยอมรับอย่างเป็น

ทางการ โดยระบบจะทําการแสดงผลลพัธ์จากการ

ตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์และเสาสัญญาณดัง

ภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 สรุปกระบวนการทํางานของ “XENSAFETY” 

 

 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการท�างานของระบบการจัดการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการแบบดั่ง

เดิม กับระบบการจัดการความปลอดภัยใน

สถานประกอบการด้วยเครือ่งบ่งบอกสญัญาณ 

Beacon

  หลังจากที่ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดสอบ

ต้นแบบระบบ“XENSAFETY” เพ่ือการยอมรบัระบบ 

(Acceptance Testing) ส�าเร็จแล้ว จึงน�าต้นแบบ

ดังกล่าวมาทดลองใช้กับกลุ ่มตัวอย่างที่ เป ็น

พนักงานระดับปฏิบัติการ จ�านวนทั้งหมด 400 

ตัวอย่าง เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของ

ระบบ ”XENSAFETY” โดยด�าเนินการแจก

แบบสอบถามให้ตอบหลังจากการทดลองเสร็จสิ้น 

ซึ่งจ�าแนกผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อดังต่อไปนี้

  2.1  ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัย 

ส่วนบุคคล 

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 

31-40 ปี ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / 

ปวช. มีประสบการณ์ในการท�างานต�่ากว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ระหว่าง 

15,001 - 20,000 บาท มีจ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติ

งานในแต่ละวันมากกว่า 8 ชั่วโมง และมีระบบการ

ปฏิบัติงานในแผนก โดยไม่มีการแบ่งช่วงเวลาการ

ปฏิบัติงาน (ไม่มีกะ) 

  2.2  ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัย 

ด้านเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน

    ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้งานเครื่องจักรที่มีอายุ

การใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 1-3 ปี มีการหยุด

ท�างาน (Breakdown) ของเครื่องจักรต่อ 1 สัปดาห์

อยู่ท่ี 1 คร้ัง โดยไม่มกีารจดัท�าคูม่อืหรือข้ันตอนการ
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ด�าเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

แต่ละชนิด แต่มีการก�าหนดแผนการตรวจสอบ

บ�ารุงรักษาเครื่องจักร และได้รับการฝึกอบรม 

เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับ

เครื่องจักรตามชนิด ประเภทและลักษณะการ

ท�างานของเครื่องจักร โดยมีสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานที่มีแสงสว่างในสถานท่ีปฏิบัติงานน้อย

เกินไป แต่มีเสียงของเครื่องจักรในสถานท่ีปฏิบัติ

งานอยู่ในระดับปกติ มีอุณหภูมิในที่สถานที่ปฏิบัติ

งานที่สูงเกินไป (เกิน 30 องศาเซลเซียส) มีการ

ปฏิบัติงานโดยมีฝุ่นละอองในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

และมีการปฏิบัติงานโดยมีการเกิดประกายไฟใน

สถานที่ปฏิบัติงาน 

 2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ด ้านการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งาน

   ช่วงที่ 1 ก ่ อ น ใ ช ้ ง า น ร ะ บ บ 

“XENSAFETY” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

เคยลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (จ�านวน 

368 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.00) โดยลืมสวมใส่

หมวกบ่อยที่สุด (จ�านวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 

30.50) และมีความถ่ีในการลืมสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล อยู่ระหว่างท่ี 4-6 ครั้งต่อปี 

(จ�านวน 138 ราย เป็นร้อยละ 34.50)

    ช่วงที่ 2  ห ลั ง ใ ช ้ ง า น ร ะ บ บ 

“XENSAFETY” พบว่า กลุม่ตวัอย่าง ส่วนใหญ่ไม่มี

การลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเข้า

ปฏิบัติงาน (จ�านวน 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 100)

 จากข้อมลูทีก่ล่าวมาข้างต้นผูวิ้จยัสามารถ

วัดประสทิธิภาพการใช้งานของระบบ “XENSAFETY” 

ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจ�านวนครั้งที่ลืมสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเข้าปฏิบัติงานของ

กลุ่มตัวอย่างในขณะท่ีทดลอง โดยแบ่งเป็นช่วง

เวลาก่อนและหลงัการใช้งานระบบ “XENSAFETY” 

โดยผู ้ วิจัยได ้ก�าหนดการติดต้ังอุปกรณ์ Tag 

Beacon เอาไว้กับอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล ได้แก่ 

รองเท้า หมวก และบัตรประจ�าตัวพนักงาน โดยมี

การจ�าลองสถานการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของ

ฝ่ายผลิต ในสถานประกอบการ และมีการวาง

อุปกรณ์ปอ้งกนัส่วนบุคคลดงักล่าวไว้ โดยไมม่ีการ

แจ้งเตือนให้สวมใส่ ซึ่งผลการทดลองสามารถ 

สรุปช ่วงเวลาก่อนและหลังการใช ้งานระบบ 

“XENSAFETY” ได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ “XENSAFETY”

ช่วงก่อนใช้งานระบบ “XENSAFETY” ช่วงหลังใช้งานระบบ “XENSAFETY”

ข้อมูลการลืม จ�านวน ร้อยละ ข้อมูลการลืม จ�านวน ร้อยละ

การลืมสวมหมวก 98 24.50 การลืมสวมหมวก 0 0.00

การลืมสวมรองเท้า 41 10.25 การลืมสวมรองเท้า 0 0.00

การลืมบัตรประจ�าตัว 141 35.75 การลืมบัตรประจ�าตัว 0 0.00

ค่าเฉลี่ยรวม 94 23.50 ค่าเฉลี่ยรวม 0 0.00
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 จากตารางท่ี 2 ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้

ว่าการน�าระบบ “XENSAFETY” เข้ามาประยุกต ์

ใช้กับการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการจะมส่ีวน

ช่วยให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้เกิดความตระหนัก

ถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพ่ือ 

ความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ สาเหตุอันเนื่องมาจากการทดลอง

ใช้งานระบบ “XENSAFETY” มีส่วนช่วยให้กลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดการลืมสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานก่อนเข้า

ปฏิบัติงานได ้เพราะมีการแจ ้งเตือนผ่านเสา

สัญญาณ จึงส่งผลให้ระบบการจัดการความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงข้ึน และมอีตัราความเส่ียงในการกระท�าทีไ่ม่

ปลอดภัยลดลง

 ซึ่งหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลอง

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ 

“XENSAFETY” เสร็จสิ้นแล้ว จึงท�าการประเมิน

คุณภาพของระบบ “XENSAFETY” โดยกลุ ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการประเมินคุณภาพของ

ระบบ“XENSAFETY” โดยรวมอยู ่ในระดับดี  

(ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.01) และกลุ่มตัวอย่าง 

แต่ละคนให้ระดับความส�าคัญไม่แตกต่างกันมาก 

(ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน มค่ีาเท่ากับ 0.235) โดยมี

รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพของระบบ “XENSAFETY”

รายการประเมิน S.D. ระดับคุณภาพ

1.  ความเหมาะสมในการใช้งานจริง ของระบบ “XENSAFETY” 4.32 0.349 ดี

2. การน�าเสนอในรูปแบบเสียงสัญญาณแจ้งเตือนของระบบ  

 “XENSAFETY”

4.12 0.327 ดี

3.  การน�าเสนอในรูปแบบแสง สี สัญญาณแจ้งเตือนของระบบ  

 “XENSAFETY”

3.77 0.244 ดี

4.  ความสมบรูณ์ของหนา้จอแสดงผล ของระบบ “XENSAFETY” 3.98 0.382 ดี

5.  ประสบการณ์หลังการใช้งานระบบ “XENSAFETY” 4.61 0.412 ดีมาก

6.  ความสะดวก และความง่าย ในการติดต้ังของระบบ “XENSAFETY” 3.12 0.435 ปานกลาง

7.  การรองรับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  

 (IOS และ Android) ของระบบ “XENSAFETY”

4.42 0.324 ดี

8.  ความรวดเร็วในการแจ้งเตือน ของระบบ “XENSAFETY” 3.91 0.249 ดี

9.  ความเสถียรในตัวอุปกรณ์ ของระบบ“XENSAFETY” 3.24 0.318 ปานกลาง

10. ประโยชน์ของระบบ “XENSAFETY” ในการน�าไปใช้จริง 4.59 0.293 ดีมาก

รวม 4.01 0.235 ดี

 

x
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 จากตารางท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

เห็นว่า ด้านประสบการณ์หลังการใช้งานระบบ 

“XENSAFETY” มีคุณภาพอยู ่ในระดับดีมาก  

(ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.61) และกลุ่มตัวอย่าง 

แต่ละคนให้ระดับความส�าคัญไม่แตกต่างกันมาก 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.412)  

รองลงมาคอื ด้านประโยชน์ของระบบ “XENSAFETY” 

ในการน�าไปใช้จริงมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

(ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.59) และกลุ่มตัวอย่าง 

แต่ละคนให้ระดับความส�าคัญไม่แตกต่างกันมาก 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.293)  

ตามล�าดับ 

อภิปรายผล

 สาเหตุของการเกิดอันตรายหรือเจ็บป่วย

เน่ืองจากการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ

ปฏิบัติการส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากพนักงานท่ีเป็น 

ผู้ปฏบิตังิานในฝ่ายการผลติ ทียั่งขาดประสบการณ์

และความเข้าใจถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่าง 

ถูกวิธี รวมถึงการท่ีพนักงานไม่ยอมปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบตามท่ีสถานประกอบการได้ก�าหนดไว้ 

โดยเฉพาะในประเด็นของการไม่สวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล ดังนัน้การสร้างระบบการจดัการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเครื่อง 

บ่งบอกสัญญาณ Beacon จึงนับเป็นอีกหนึ่งทาง

เลอืกทีช่่วยเสรมิสร้างประสบการณ์และความเข้าใจ

เก่ียวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  

เพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานได้ 

ซึง่สอดคล้องกับงานวิจยัของ นธิินพ ทองวาสนาส่ง 

และ วิภาวรรณ ทองเนยีม (2562) ทีไ่ด้ท�าการพัฒนา

สื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย

ในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things  

ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์ โดย

แนวทางต้นแบบดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของส่ือการเรยีนรู้สมัยใหม่เก่ียวกับระบบการจดัการ

ความปลอดภัยในโรงงานที่มีการน�าเอาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิด

การคิดในกระบวนการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21  

ท่ีเป็นการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบมีวิจารณญาณ 

ไม่ใช่เพียงการจดจ�าข้อมูล หรือมโนทัศน์เพียง 

อย่างเดียว 

 หลังจากท่ีผู ้ วิจัยได้ด�าเนินการทดลอง

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�างานของระบบ 

การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

แบบดัง่เดมิ กับระบบการจดัการความปลอดภัยใน 

สถานประกอบการดัวยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ

แบบ Becon จึงพบว่า ระบบการจัดการความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการดัวยเคร่ืองบ่งบอก

สัญญาณแบบ Becon มีประสิทธิภาพมากกว่า

ระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบ

การแบบดั่งเดิม โดยการน�าระบบดังกล่าวเข้ามา

ประยุกต์ใช้กบัการปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 

จะมีส ่วนช่วยให้พนักงานผู ้ปฏิบัติงานได้เกิด 

ความตระหนักถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 

ส่วนบุคคลเพ่ือความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

ทุกครั้ง รวมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพในด้านการบริหารจดัการความ

ปลอดภัยของสถานประกอบการต่อไป ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ รจนาภรณ์ ติดไชย และคณะ 

(2560) ท่ีกล่าวว่า การใช้งานอุปกรณ์ Beacon  

จะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 

ในการวิเคราะห์ต่อไป และได้สามารถแสดงถึง 

การเชื่อมโยงของระบบต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ 

Beacon เพ่ือให้เกดิความสะดวกในการใช้งานของ

องค์กร
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ข้อเสนอแนะ

 1.  ผู้ประกอบการในสถานประกอบการ 

ควรมีการปรับตัวและให้ความส�าคัญในเรื่องของ

การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบติังานให้มาก

ย่ิงข้ึน รวมถึงมีการแสวงหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ

อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีเป็นเทคโนโลยี Internet of 

Things เข้ามาปรับใช้กับสถานประกอบการใน

แผนกต่าง ๆ  เพื่อลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจากภัย

อันตรายจากการปฏิบัติงาน 

 2.  พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการใส่ใจ 

และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ

อย่างเคร่งครัด เพ่ือลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจาก

ภัยอันตรายจากการปฏิบัติงานของตนเอง และ 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 3.  นกัพัฒนาโปรแกรม ควรมกีารปรบัปรุง

และพัฒนาความเสถียรของเคร่ืองมอื อปุกรณ์ท่ีเป็น

เทคโนโลยี Internet of Things ให้สามารถแสดงผล

ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงลดข้ันตอนการใช้งานที ่

ไม่ซับซ้อน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูล

ของผู้ประกอบการ และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจยันีไ้ด้รบัทนุสนบัสนุนจากส�านักงาน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

ที่ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยด้วยดีเสมอมา
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส�ารวจช่องทาง-ท่าข้าม และจุดผ่อนปรน

เขตการค้าชายแดนบรเิวณพ้ืนท่ีจงัหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

2) เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนในการค้าขายสนิค้าบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอน 

และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการค้าขายบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประชากร คือ หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ�านวน 30 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

 ผลการวิจัย พบว่า ช่องทาง-ท่าข้าม เขตการค้าชายแดนบริเวณพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีท้ังหมดจ�านวน 39 แห่ง และมีจุดผ่อนปรนจ�านวน  

5 แห่ง โดยมทีางการไทยและทางการเมยีนมารบัผดิชอบดแูล ประชาชนไปมาหาสูกั่นเป็นประจ�า มกิีจกรรม

สร้างสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกันอย่างใกล้ชดิ ส่วนพฤติกรรมประชาชนในการค้าขายสนิค้าบริเวณเขตการค้าชายแดน

พ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ (1) ลักษณะการท�าธุรกิจ (2) ประเภทสินค้าท่ีค้าขาย  

(3) แหล่งผลิตสินค้าที่จ�าหน่าย (4) ภาษาที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย (5) การคมนาคมขนส่ง (6) การช�าระเงิน 

และ (7) โอกาสขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ ส่วนแนวทางการพัฒนาควรให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเสนอ

นโยบายไปยังรฐับาล เพ่ือก�าหนดจดุผ่อนปรนให้ยกระดบัเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าการลงทนุชายแดน

ไทย-เมียนมา และสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก และความปลอดภยัในบรเิวณดงักล่าว

ค�าส�าคัญ: การส�ารวจ พฤติกรรม การค้าชายแดน
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ABSTRACT

 This research is survey research. There is a purpose of (1) to explore the channel -  

Tha Kham and The border trade area of Mae Hong Son Province between Thailand and  

the Republic of the Union of Myanmar, (2) to analyze the behavior of the people in the trade area 

of the border trade area, Mae Hong Son Provincial area, And 3) To study the development  

of trade in the area of the border trade area, Mae Hong Son Province, the population is government 

and private agency. Use the method to choose a specific sample group (purposive sampling). 

The number of 30 people, the research tool is a Semi-Structure Interview.

 The research results found that the channel-Tha Kham-border trade area of Mae Hong Son 

Province between Thailand and The Republic of the Union of Myanmar. There are all 39 of them, 

 and there are several five respites with Thai and official is responsible for taking care of the people to 

come to each other regularly. There is a good relationship with each other carefully. The public behavior 

in the trade area, the area of the border trade area, Mae Hong Son Province, divided into 7 sides is 

(1) Business Characteristics (2) Product types that are sold (3) Hotbed products (4) Languages used 

to contact for sales (5) Transport Transportation (6) Payment and (7) The opportunity to expand  

the business of entrepreneurship. The development guidelines should be provided to the Mae Hong 

Son Province to offer policies to the government to determine the relief point to be an exclusive  

economic zone, Thai-Myanmar border investment, and build facilities and safety in such areas.

Keyword: Exploring , Behavior , The border trade

บทน�า

 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส�าคัญกับ 

การค้าชายแดน ซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจ 

และน�าไปสู ่การกระจายผลประโยชน์และลด 

ความเลื่อมล�้าด้านรายได้ สิ่งแรกที่ต้องเร่งด�าเนิน

การ คอื การส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการ

เล็งเห็นโอกาสการค้าจากก�าลังซื้อท่ีก�าลังเติบโต

และการอ�านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่าง

ประเทศที่พัฒนามากขึ้น

 ประเทศไทยยังมีมิติทางการค้าชายแดน 

อีกหลายประเด็นที่ต ้องเร ่งรัดด�าเนินการเพ่ือ

กระจายผลประโยชน์การค้าชายแดนให้คนส่วน

ใหญ่ของประเทศ แนวโน้มการค้าชายแดนมีการ

เตบิโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จงึมคีวามส�าคญั

ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม ท�าให้สามารถ

ติดต่อค้าขายไปมาหาสู่ระหว่างพรมแดนมีช่องทาง 

การค้าชายแดนระหว่างกัน โดยมีทั้งจุดผ่านแดน

ถาวร จดุผ่านแดนชัว่คราว และจดุผ่อนปรนกระจาย

อยู่ในจังหวัดชายแดนทั่วประเทศ 
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 ปัจจยัทีส่ร้างความได้เปรยีบของสนิค้าไทย

ในตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน คือความคุ้นเคยกันด้าน

วัฒนธรรม เนื่องจากรูปแบบการบริโภคที่มีความ

ใกล้เคยีงกันเป็นพ้ืนฐานดัง้เดมิ ท�าให้สนิค้าทีส่่งไป

ขายยังตลาดประเทศเพ่ือนบ้านไม่ต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบมากนัก อีกทั้งผู้บริโภคในตลาดเพ่ือนบ้าน

มคีวามนิยมและยอมรบัสนิค้าไทยในระดบัค่อนข้างดี 

ในฐานะท่ีเป็นสินค้าคุณภาพดี มีความน่าเชื่อถือ 

ราคาไม่แพง สินค้าท่ีมีศักยภาพที่ผู้ประกอบการ

ไทยมคีวามสามารถในการแข่งขนักับประเทศคู่แข่ง

ในตลาดเพ่ือนบ้าน อาท ิสนิค้าอาหารและเครือ่งด่ืม 

อญัมณีและเครือ่งประดบั ผลติภณัฑ์เสรมิความงาม 

สินค้าประดับบ้าน รวมทั้งเสื้อผ้า และสินค้าแฟชั่น 

เป็นต้น (วิมล ปั้นคง, 2557, ออนไลน์)

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดน

จงัหวัดหนึง่ ซึง่มอีาณาเขตตดิต่อกับประเทศเมยีนมา 

ต้ังอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่

ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่

ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตรปัจจุบัน 

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมอืง 

แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และ

ปางมะผ้า จงัหวัดแม่ฮ่องสอนได้ชือ่ว่า  เมอืงสามหมอก 

เน่ืองจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขา

สลบัซบัซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชยั และ

ทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอก

ตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของ

เทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จนม ี

ค�ากล่าวว่า “เป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย” 

(การจัดการการค้าชายแดน, 2562, น. 1)

 นอกจากนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็น 

เมืองชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ที่ผ่านมา 

ประชาชนท้ังสองประเทศไปมาหาสู่กัน ซื้อขาย

สินค้าและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่าง

ยาวนาน ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนพยายามผลักดัน

ให้เกิดจุดผ่านแดนถาวรเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

แข่งขันการค้าบริเวณชายแดนของประเทศไทยกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านให้มีการขยายตัวมากข้ึน ซึ่งจะ

ส่งผลให้สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น ถือเป็นการ

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน

โดยตรง 

 อย่างไรก็ตามแม้จะมีการผลักดันจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แต่ก็ยังต้องมีการศึกษาถึง

ช่องทาง – ท่าข้าม จดุผ่อนปรนการค้าชายแดน จาก

จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการค้าชายแดน

ไทย-เมียนมา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 

ให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดนได้ผลิตสินค้าและ

หาช่องทางจ�าหน่ายสินค้าไปยังประเทศเมียนมา 

ก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาการค้าขายบริเวณ 

เขตการค้าชายแดน เกิดการจ้างงานในชุมชน 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี 

ส่งผลให้คนในชมุชนชายแดนมคีณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้ 

ผู้ประกอบการน�าผลวิจัยไปใช้ตัดสินใจท�าการค้า 

การลงทุนในบริเวณเขตการค้าชายแดนกับประเทศ

เมียนมา ประโยชน์เชิงนโยบายหน่วยงานภาครัฐ

สามารถก�าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด ก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารงานด้าน 

การค้า การลงทุน และด้านความมั่นคงชายแดน 

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือส�ารวจช่องทาง-ท่าข้าม และจุด

ผ่อนปรนเขตการค้าชายแดนบริเวณพ้ืนที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมา
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 2. เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนใน

การค้าขายสินค้าบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนท่ี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการค้าขาย

บรเิวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ข้อมูลช่องทาง-ท่าข้าม และจุดผ่อน

ปรนเขตการค ้าชายแดนบริ เวณพ้ืนที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมียนมา

 2. รบัรูพ้ฤติกรรมประชาชนในการค้าขาย

สินค้าบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนท่ีจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

 3. ได ้แนวทางการพัฒนาการค้าขาย

บรเิวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอน

 4. หน่วยงานภาครฐัสามารถน�าไปก�าหนด

เป็นนโยบายการบริหารงาน และส่งเสรมิการค้าการ

ลงทุนแก่ผู้ประกอบการค้าชายแดน

5. ผู้อ่านงานวิจัยได้ความรู้ ข้อมูลเพ่ือใช้ใน

การตดัสนิใจท�าการค้า การลงทนุบรเิวณเขตการค้า

ชายแดนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การทบทวนวรรณกรรม

 พฤติกรรมประชาชน

 พฤติกรรมประชาชน หมายถึง พฤติกรรม

ซึ่งท�าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล  

การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่า 

จะตอบสนองความต้องการของตนเอง (Schiffman 

and Kanuk, 1994) ท้ังนี้ รวมถึงพฤติกรรม 

การกิน การใช้ การซื้อ และความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อ

ผลติภัณฑ์ จงึแตกต่างกันออกไป ท�าให้มกีารซือ้การ

บริโภคสนิค้าและบรกิารหลาย ๆ  ชนิดทีแ่ตกต่างกัน 

นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแล้ว ยังมปัีจจยั

อื่น ๆ อีกที่ท�าให้มีการบริโภคแตกต่างกัน (กมลภพ 

ทิพย์ปาละ, 2555)

 ดงัน้ัน การวเิคราะห์พฤตกิรรมของผูบ้ริโภค

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ได้จาก 

7 ค�าถาม (6Ws 1H) เพ่ือค้นหาค�าตอบเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของ ผู้บริโภค ได้แก่ (1) ใครอยู่ใน 

ตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market)  

(2) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer 

buy) (3) ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the 

consumer buy) (4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ 

(Who participates in the buying) (5) ผู้บริโภค 

ซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy)  

(6) ผู้บรโิภคซือ้ท่ีไหน (Where does the consumer 

buy) และ (7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does  

the consumer buy) ปรัชญา ปิยะรังสี, 2554)

 แนวคิดการค้าชายแดน

 การค้าชายแดน หมายถึง การค้ากับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.

ลาว และ กัมพูชา โดยการส่งออกและน�าเข้าผ่าน

ทางจดุผ่านแดนทีจ่ดัตัง้ขึน้บรเิวณชายแดนไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการ ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติการ

ตรวจคนเข้าเมอืง ซึง่เป็นการค้าท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบ

ต่าง ๆ ของประชาชนหรอืผู้ประกอบการท่ีมีภูมลิ�าเนา

อยู่ในจงัหวดั อ�าเภอ หมูบ้่านทีม่พีรมแดนตดิต่อกบั

ประเทศเพ่ือนบ้าน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

ระหว่างประชาชน ที่อยู่อาศัยตามบริเวณชายแดน

ของทัง้สองฝ่าย  โดยมมีลูค่าคร้ังละไม่มากนกั  ส่วนใหญ่

เป็นสินค้าที่มีความจ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวัน เช่น 

สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และ
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สินค้าที่หาได้จากธรรมชาติได้แก่ ของป่า ซากสัตว์ 

เป็นต้น เป็นการค้าท่ีมีกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก และมี

ความสะดวกรวดเร็ว การค้าชายแดนมท้ัีงทีถู่กต้อง

ตามกฎหมายผ่านด่านศุลกากร ปัจจุบันน้ีช่อง

ทางการค้าทีร่าชการได้ก�าหนดไว้ให้สามารถท�าการ

ค้าขายได้ตามกฎหมาย สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 

3 ประเภท ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดน

ชั่วคราว และจุดผ่อนปรน ซึ่งช่องทางในแต่ละ

ประเภทมีลักษณะการค้าขายท่ีแตกต่างกันไป 

(ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่/

สศช. , 2561, น. 1-3)

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เทพรักษ์ สุริฝ่าย และ ล�าปาง แม่นมาตย์ 

(2561, น. 153) ได้ท�าวิจัยบทบาทการค้าชายแดน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา จังหวัด

หนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

ผลการวิจยัพบว่า การค้าชายแดนมลีกัษณะการค้า

ท่ัวไปทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของ

พ่อค้า-แม่ค้า หรอืผูป้ระกอบการ ทีอ่าศยัอยู่บรเิวณ

ชายแดน สนิค้าทีน่�ามาจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสนิค้า

อุปโภค-บริโภค และสินค้าน�าเข้า-ส่งออกระหว่าง

ประเทศ ผู ้ซื้อหรือลูกค้าท่ีเดินทางมาซื้อสินค้า

บริเวณชายแดน ได้แก่ คนต่างชาติ คนในภูมิภาค

อื่นของประเทศไทยและคนในชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งใน

ภาพรวม พบว่า การค้าชายแดนส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านบวกทั้งด้านอาชีพ

และการจ้างงาน ด้านการเพ่ิมรายได้ และด้าน

สังคมความเป็นอยู่ และมีบทบาทส�าคัญในการ

พฒันาเศรษฐกจิชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ และ

การจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับ

คนในชุมชนจนสามารถลดภาวะการย้ายถ่ินฐาน 

รวมถึงการส่งเสรมิความสมัพันธ์ระหว่างประเทศให้

ดข้ึีนท้ังด้านการตดิต่อการค้าและแลกเปล่ียนสินค้า

ระหว่างประเทศ การลงทุนทางการค้า การขนส่ง

คมนาคม มีการสร้างเครือญาติโดยการแต่งงาน

ข้ามวัฒนธรรมการเที่ยวงานบุญประเพณี และ 

การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ร่วมกัน

 เจษฎา ความคุ้นเคย. (2561). การพัฒนา

รูปแบบเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน. ผลการวิจัย พบว่า ระดับ

ความพร้อมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน

ไทย-กัมพูชา อยู ่ในระดับปานกลาง โดยขีด 

ความสามารถของผู ้ประกอบการท้องถ่ินสูงสุด 

ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการตามยุทธศาตร ์

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง 

โดยการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและ

พัฒนา คุณภาพชีวิตสูงสุด ผลการวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง พบว่า ความพร้อมในการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จด้านด�าเนินการตามยุทธศาตร์การเข้าสู ่

ประชาคมอาเซยีน ร้อยละ 77 รปูแบบเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

คือ มาตรฐานการให้บริการและขีดความสามารถ

ของบุคลากร ระบบการคมนาคมขนส่ง ขีดความ

สามารถของผู ้ประกอบการท้องถ่ิน และระบบ 

โลจิสติก 

 ฉัฐมณฑน ์  ทองสมจิตติ์  และคณะ.  

(2560, น. 31). บุพปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน ผลการวิจยัพบว่า (1) นโยบายส่งเสรมิจาก

ภาครัฐบาลเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญมากต่อ

ประสิทธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้า 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า และปัจจัยด้าน
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ต้นทุนสินค้า มีความส�าคัญรองลงมา ตามล�าดับ 

และ (2) ประสทิธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาวสู่เศรษฐกิจอาเซียน 

ขึน้อยู่กับปัจจยัด้านความสมัพันธ์ระหว่างคู่ค้า และ

นโยบายส่งเสริมภาครัฐ ส่วนปัจจัยด้านต้นทุน

สินค้า แม้ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางตรงต่อ

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้ากต็าม แต่มคีวาม

สัมพันธ์ทางตรงกบัปัจจยัด้านความสมัพันธ์ระหว่าง

คู่ค้าและนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล

 องัคณา ธรรมสจัการ และ สายฝน ไชยศร.ี 

(2558, น. 46-50) พฤติกรรมการค้าชายแดนไทย-

มาเลเซียในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า 

พฤติกรรมการค้าส่วนใหญ่ค้าปลีก สินค้าได้แก่ 

เสื้อผ้า รองลงมาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ท�าการ

ค้ามานานมากกว่า 5 ปี ภาษาเพื่อการค้าขาย คือ 

ภาษา มาเลเซีย รองลงมาภาษาไทย ในตลาด 

ด่านนอก ส่วนตลาดหาดใหญ่ ภาษาไทย รองลงมา

ภาษาจีน ภาษามาเลเซีย ตามล�าดับ สินค้า 

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผลิตในประเทศไทย ใช้เงินสด 

สกุลบาทและริงกิต ชาวมาเลเซียนิยมซื้อเสื้อผ้า 

สินค้าอุปโภคบริโภค บริการท่องเท่ียว โดยมาซื้อ

ด้วยตนเอง ปัญหาการค้าชายแดน ผู้ประกอบการ

กังวลเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นรงิกิตทีอ่่อนค่าลง ท�าให้

นักท่องเที่ยวลดลง การขนส่งของไทยมีปัญหาไม่

สะดวกเหมือนมาเลเซีย การกีดกันการค้าท่ีไม่ใช่

ภาษี โควต้าสินค้าผ่านแดน จ�ากัดการน�าเข้า

ข้าวสารต้องผ่านเฉพาะด่านสะเดา แนวทางแก้ไข 

เร่งสร้างทางคมนาคมในไทยให้สามารถเชื่อมโยง

กับทางประเทศมาเลเซีย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยจึงน�ามาสร้างกรอบแนวคิดในการท�าวิจัยได้

ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

ระเบียบวธีิการวจิัย 

 งานวิจัยนีใ้ช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบเชิง

สํารวจ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ และแหล่ง

ปฐมภู มิ  โดยใช้วิ ธีการศึกษาหลายวิ ธี  ได้แก่ 

การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึก 

จ าก ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลัก  แ ล ะก ารสั ง เก ต  โด ย มี

รายละเอียดดงันี ้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ป ระช าก ร คื อ  ห น่ วย งาน ราช ก าร ท่ี

เก่ียวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานทหาร ตํารวจ

ตระเวนชายแดน สํานักงานศุลกากรจังหวัด 

ปกครองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์

จงัหวดั สํานกังานพฒันาชมุชน ท่องเท่ียวและกีฬา

จงัหวดั และสถาบนัการศึกษาในเขตพืน้ท่ี เป็นต้น 

หน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วย นกัธุรกิจ และ

ผู้ ประกอบการการค้าชายแดน โดยเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง ด้วยวิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง จํานวน 30 คน  

เคร่ืองมือวจิัย 

งานวิจยันีใ้ช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึแบบกึ่ง

โครงสร้าง โดยให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

และมีค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์โดยรวมมีค่า 

0.85   

วธีิการเกบ็ข้อมูล  

งานวิจัยนี ้มีวิธีการเก็บข้อมูล โดยแบ่ง

ตามลกัษณะของข้อมลูเพ่ือการวิจยัดงันี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data) เป็น

การศึกษาภาคสนาม เพ่ือสํารวจและรวบรวม

ข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของพืน้ท่ี  

2. ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ท่ี มี

ส่วนได้และส่วนเสีย อาทิ ข้าราชการในเขตพืน้ท่ี

จํานวน 15 คน กลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชนและ

ผู้ ประกอบการการค้าชายแดน จํานวน 10 คน 

กลุ่มนักวิชาการในสถาบันการศึกษาในเขตพืน้ท่ี 

จํานวน 5 คน รวมจํานวน 30 คน  

การสํารวจช่องทางการค้า/การแขง่ขนั 

 

แนวทางการพฒันาการค้าขายบริเวณเขต

การค้าชายแดนพืน้ท่ีจงัหวดัแมฮ่่องสอน 

การวิเคราะห์พฤตกิรรมประชาชน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้ ใช ้ วิ ธีด�าเนินการวิจัยแบบ 

เชิงส�ารวจ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ และ 

แหล่งปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการศึกษาหลายวิธี ได้แก่  

การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก 

จากผูใ้ห้ข้อมลูหลกั และการสงัเกต โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ หน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง 

ประกอบด้วย หน่วยงานทหาร ต�ารวจตระเวน

ชายแดน ส�านักงานศุลกากรจังหวัด ปกครอง

จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 

ส�านักงานพัฒนาชุมชน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 

และสถาบนัการศกึษาในเขตพ้ืนที ่เป็นต้น หน่วยงาน

ภาคเอกชน ประกอบด้วย นักธุรกิจ และผู้ประกอบ

การการค้าชายแดน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วย 

วิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

จ�านวน 30 คน 

 เครื่องมือวิจัย

 งานวิจัยนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ 

ก่ึงโครงสร้าง โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอื 

และมีค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์โดยรวมมีค่า 

0.85 

 วิธีการเก็บข้อมูล 

 งานวจิยัน้ี มวิีธีการเก็บข้อมลู โดยแบ่งตาม

ลักษณะของข้อมูลเพื่อการวิจัยดังนี้

 1. ข้อมลูปฐมภูม ิ(Primary data) เป็นการ

ศึกษาภาคสนาม เพ่ือส�ารวจและรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 

 2. ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชงิลกึกับผูท่ี้มส่ีวนได้

และส่วนเสีย อาทิ ข้าราชการในเขตพ้ืนท่ีจ�านวน  

15 คน กลุม่นักธุรกิจภาคเอกชนและผูป้ระกอบการ

การค้าชายแดน จ�านวน 10 คน กลุ่มนักวิชาการ 

ในสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่ จ�านวน 5 คน  

รวมจ�านวน 30 คน 

 3. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารทางวชิาการ 

บทความวิจัย วารสาร นิตยสาร รายงานการวิจัย

และรายงานประจ�าปี 

 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์

เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง โดยมีการเสวนากลุ ่ม  

จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหา โดยรวบรวมวิเคราะห์และ

สังเคราะห์แนวคิดสรุปเป็นความเรียง

ผลการวิจัย

 ผลการส�ารวจช่องทาง-ท่าข้าม เขตการค้า

ชายแดนบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

พบว่า  จงัหวัดแม่ฮ่องสอนมช่ีองทางไปยังสาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมา  จ�านวน  30  ช่องทาง  

ประกอบด้วย (1) หารเด็ด (2) ห้วยผึ้ง (3) รักไทย 

(4) ปางโยน (5) ไม้สะเป่ (6) ดอยแสง (7) ทะนาค

วาย (8) น�า้เพียงดนิ (9) แม่สรุนิทร์ (10) นาหัวแหลม 

(11) แม่เงา (12) แม่เงาน้อย (13) ห้วยนา (14)  

ห้วยต้นนุ่น (15) พะแข่ (16) พะโท (17) ห้วยเดื่อ 

(18) เสาหิน (19) ดอยผาต้ัง (20) ดอนอ่างหลี  

(21) ดอยคู (22) ปุงยาม (23) ปางคอง (24)  

ดอยหลกัแต่ง (25) ไม้กาย (26) ขุนห้วยน�า้เพียงดิน 

(27) ไม้ล้น (28) ป่าแปก (29) หัวราง และ (30)  

คายหลวง นอกจากนี้ยังมีท่าข้ามไปยังสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมยีนมา จ�านวน 9 ท่าข้าม ประกอบด้วย 

(1) เวยจี (2) สบแงะ (3) โกป๊ะ (4) แม่สะเกิบ  

(5) ท่าตาฝ่ัง (6) แม่สามแลบ (7) สบเมย (8) สบยวม 
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และ (9) ทูวาหลู่ ดังภาพที่ 2 (การจัดการการค้า

ชายแดน, 2562, น. 4)

 ทางการไทย (หน่วยงานทหาร) และ

ทางการเมียนมา ท�าข้อตกลงร่วมกันให้ประชาชน

ทั้ง 2 ประเทศ ไปมาหาสู่เพื่อแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย

สินค้าและบริการต่าง ๆ ร่วมกันได้เป็นครั้งคราว  

โดยอนุโลม อีกท้ังมีกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน

ทั้งสองประเทศ เช่น การท�าบุญตักบาตรสองแผ่น

ดินในเทศกาลส�าคัญทางศาสนา การแข่งขันกีฬา

เชือ่มความสมัพันธ์ระหว่างบ้านพ่ีเมอืงน้อง เป็นต้น 

 ช่องทาง-ท่าข้ามยังไม่มีการส�ารวจอย่าง

เป็นทางการเพ่ือสนับสนุนให้เป็นจุดผ่อนปรน

ชั่วคราว ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ พบว่า หน่วยงาน

ราชการและประชาชนอยากให้เปิดเป็นจดุผ่อนปรน

ในพื้นที่บางแห่งที่มีความพร้อม เช่น ดอยหลักแต่ง 

และรักไทยเป็นต้น

ภาพที่ 2 ช่องทาง-ท่าข้ามไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่มา : การจัดการการค้าชายแดน (2562, น. 4)
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ส่วนผลการส�ารวจจุดผ่อนปรนเขตการค้าชายแดน

บรเิวณพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างประเทศไทย

กับสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา พบว่า เมือ่วันที่ 

27 เมษายน 2554 ได้มีประกาศ ศูนย์สั่งการ

ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนด ้านเมียนมา  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ก�าหนดให้มีจุดผ่อนปรน

จ�านวน 5 จุดผ่อนปรน ประกอบด้วย (1) จุดผ่อน

ปรนห้วยผึง้ (2) จดุผ่อนปรนน�า้เพียงดิน (3) จดุผ่อน

ปรนห้วยต้นนุ ่น (4) จุดผ่อนปรนเสาหิน และ  

(5) จดุผ่อนปรนแม่สามแลบ ดงัภาพท่ี 3 (การจดัการ

การค้าชายแดน, 2562, น. 5)

 นอกจากนี้การเข้า-ออกระหว่างประเทศ 

จะมีหน่วยงานทหารของท้ังสองประเทศตรวจสอบ

ประวัติและลงบันทึกเวลาการเข ้า-ออก และ 

มีก�าหนดเวลาการกลับไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  

ซึง่จดุผ่อนปรนบางแห่งหากได้รบัการพัฒนาให้เป็น

เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนมีโอกาสเปลี่ยน 

เป็นจุดผ่อนปรนถาวรเหมือนด่านแม่สาย และ 

ด่านแม่สอดได้ เช่น จุดผ่อนปรนห้วยผึง้ อ�าเภอเมอืง 

และจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น อ�าเภอขุนยวม

ภาพที่ 3 จุดผ่อนปรนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา : การจัดการการค้าชายแดน (2562, น. 5)

 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนใน

การค้าขายสินค้าบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนท่ี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน 7 ด้าน พบว่า 

 1. ลักษณะการท�าธุรกิจ

  การท�าธุรกิจมลีกัษณะเป็นการค้าปลกี 

และมีตัวแทนรับสินค้าจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไป

ขายยังฝั่งประเทศเมียนมา และมีการแลกเปลี่ยน

ซือ้ขายสนิค้าระหว่างกนัแบบเรยีบง่าย ซื้อขายเป็น

เงินสด หรือเงินผ่อนตามแต่จะตกลงกันเป็นการ

ภายใน

 2. ประเภทสินค้าที่ค้าขาย

  สินค้าที่ท�าการค้าขายส่งออกไปยัง

ประเทศเมยีนมาเป็นประเภทสนิค้าอปุโภค-บรโิภค 

โดยสินค้าส่งออกท่ีคนเมียนมานิยม คือ เบียร์

กระป๋อง น�้ามัน เครื่องดื่มชูก�าลัง เช่น สปอนเซอร์ 

น�้าดื่ม น�้าอัดลม สบู่ ยาสีฟัน และเส้นก๋วยเตี๋ยว
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ภาพที่ 3 สินค้าอุปโภค – บริโภค ที่ขายในฝั่งเมียนมา

ที่มา : การจัดการการค้าชายแดน (2562, น. 8)

 ส่วนสินค้าน�าเข้ามายังประเทศไทยเป็น

สินค้าเกษตร เช่น โค กระบือ ถั่ว งา พริกแห้ง ดีบุก 

เนื่องจากค่าแรงเมียนมาถูกกว่าค่าแรงไทย 

 ท้ังน้ีการน�าสินค้าเข้า-ออกนั้นต้องได้รับ

การอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ก่อน เพราะสนิค้าน�าเข้า-ส่งออกนัน้จะมข้ีอก�าหนด

คือ ของต้องห้าม และของต้องก�ากับ ของต้องห้าม 

คอื ของผดิกฎหมายซึง่ห้ามน�าเข้าทกุกรณี ส่วนของ

ต้องก�ากับ คือ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งต้องได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนท่ีเท่าน้ัน ซึ่งคือผู ้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการค้าชายแดน โดยท่ัวไปคือ 

ผู้ว่าราชการสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้น�า

เข้า-ส่งออก หากมกีารส่งออกต้องมกีารระบจุ�านวน 

สี ทะเบียนรถ อย่างชัดเจน (การจัดการการค้า

ชายแดน, 2562, น. 9)

 3. แหล่งผลิตสินค้าที่จ�าหน่าย

  ชาวเมียนมานิยมใช้สินค้าอุปโภค-

บริโภคท่ีมแีหล่งผลติในประเทศไทยมากกว่าสนิค้า

ที่ผลิตในจีน เน่ืองจากสินค้าของประเทศไทยมี

ความทนทานกว่า ประณีตกว่า โดยผูบ้รโิภคเมยีนมา

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

133 

 

 
 

ภาพที่ 3 จดุผอ่นปรนของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ที่มา : การจดัการการค้าชายแดน (2562, น. 5) 
  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนใน

การค้าขายสินค้าบริเวณเขตการค้าชายแดนพืน้ท่ี

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใน 7 ด้าน พบวา่  

1. ลักษณะการทาํธุรกจิ 

 การทําธุรกิจมีลกัษณะเป็นการค้าปลีก 

และมีตวัแทนรับสินค้าจากตวัเมืองแม่ฮ่องสอนไป

ขายยังฝ่ังประเทศเมียนมา และมีการแลกเปล่ียน

ซือ้ขายสินค้าระหว่างกนัแบบเรียบงา่ย ซือ้ขายเป็น

เงินสด หรือเงินผ่อนตามแต่จะตกลงกันเป็นการ

ภายใน 

2. ประเภทสินค้าที่ค้าขาย 

 สินค้าท่ีทําการค้าขายส่งออกไปยัง

ประเทศเมียนมาเป็นประเภทสินค้าอปุโภค-บริโภค 

โดยสินค้าส่งออกท่ีคนเมียนมานิยม คือ เบียร์

กระป๋อง นํา้มัน เคร่ืองด่ืมชูกําลงั เช่น สปอนเซอร์ 

นํา้ด่ืม นํา้อดัลม สบู ่ยาสีฟัน และเส้นก๋วยเต๋ียว 

 

 
 

ภาพที่ 3 สนิค้าอปุโภค – บริโภค ท่ีขายในฝ่ังเมียนมา 

ที่มา : การจดัการการค้าชายแดน (2562, น. 8) 

กล่าวว่าซ้ือของใช้ท่ีมาจากประเทศจีน 3 ครั้ง 

เท่ากับซื้อของใช้ที่มาจากประเทศไทยเพียงครั้ง

เดียว ดังนั้น คนเมียนมาจึงนิยมใช้ของไทย แม้ว่า

สนิค้าของประเทศจนีจะมรีาคาถูกกว่าก็ตาม (อดุม 

หมั่นศึกษา, 2562, สัมภาษณ์)

 4. ภาษาที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย

  ผู ้ประกอบการใช้ภาษาไทย ภาษา 

ท้องถ่ิน เช่น ภาษาไทใหญ่ ภาษากะเหรี่ยง และ

ภาษาเมียนมา และมีผู ้ประกอบการบางรายใช้

ภาษาองักฤษในการสือ่สารเพ่ือตดิต่อซือ้ขายสนิค้า

ระหว่างกัน

 5. การคมนาคมขนส่ง

  การขนส่งมี 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 การ

ขนส่งสินค้าใช้วิธีขนส่งทางบก โดยรถยนต์บรรทุก 

และรถยนต์กระบะแบบท้ายรถยนต์ของฝั่งไทย 

ชนท้ายรถยนต์ของฝ่ังเมยีนมาขนถ่ายสนิค้าระหว่าง

กัน เพราะรถยนต์ของไทยไม่สามารถข้ามไปฝั่ง 

เมียนมาได้ สินค้าท่ีข้ามไปฝั ่งเมียนมาต้องใช้

รถยนต์ของเมียนมาเท่านั้น ทั้งน้ีในส่วนของ 

โค กระบือนั้นใช้การขนส่งทางเท้าเท่านั้น และวิธีที่ 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
126

2 การขนส่งโดยวิธีทางเรือ ผู้ประกอบการจะว่าจ้าง

เรือบรรทุกสินค้าข้ามฝั่งไทย–เมียนมา ซึ่งต้องมี 

การตรวจสอบจากทางการของสองประเทศทุกครั้ง 

 6. การช�าระเงิน

  สินค้าท่ีซื้อขายกันช�าระด้วยสกุลเงิน 

“บาท” โดยคนเมียนมาน�าเงินจ๊าดมาแลกกับ 

ผู้ประกอบการเอกชนที่รับแลกอัตราเงินจ๊าดและ

เงินบาท 

 7. โอกาสขยายธรุกิจของผู้ประกอบการ

  จุดแรก คือ การค้าขายในจุดผ่อนปรน

ห้วยผึ้ง ทุนเดิมท่ีมีอยู่คือ โกดังสินค้า ขาดแต่การ

บรหิารจัดการให้มกิีจกรรมท่ีให้คนท้ังสองฝ่ังท้ังไทย

และเมียนมาได้ซือ้-ขายสนิค้า อาจเป็นเดือนละครัง้ 

หรือสัปดาห์ละครั้ง จากการลงพ้ืนวิจัย พบว่า  

มีรถรับจ้างขนส่งสินค้าไปยังเมียนมาทุกวัน 

  จุดที่ 2 คือ การค้าขายในจุดผ่อนปรน

ห้วยต้นนุ่น ทุนเดิมที่มีอยู่คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และอ�าเภอแม่แจ๊ะ ฝ่ังประเทศเมยีนมา ได้ท�าความ

ตกลงท�าตลาดนัดสองแผ่นดิน โดยมีการน�าสินค้า

ของฝั ่งไทย และฝั ่งเมียนมาไปขายในบริเวณ 

ตลาดนัดของอ�าเภอแม่แจ๊ะ เป็นประจ�าทุกปี  

ซึง่สามารถขยายเวลาจดักิจกรรม หรอืเพ่ิมกิจกรรม

ด้านวัฒนธรรมและกีฬาเข้ามาร่วมด้วย เพ่ือสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 

  ทั้ง 2 จุดนี้ ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริหารจัดการให้มีกิจกรรมท่ีให้คนท้ังสองฝั่งทั้ง

ประเทศไทยและประเทศเมยีนมาได้ซือ้-ขายสนิค้า

กันเป็นประจ�า และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ท้ังนี้ควรมีการรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้น  

มกีารขยายก�าลงัการผลติสนิค้าต่าง ๆ  เข้ามาในพ้ืนท่ี

อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนมากขึ้นเพ่ือ

เป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งจากกรุงเทพฯ มายัง

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและส่งต่อไปยังประเทศเมยีนมา 

และมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการค้าขาย

ให้มากข้ึนเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

 จากผลการส�ารวจและผลการวิเคราะห์

พฤติกรรมของประชาชน จึงได้เป็นแนวทางการ

พัฒนาการค้าขายบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ว่า 

 1. ควรเสนอจังหวัดแม่ฮ่องสอนก�าหนด

แผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาจุดผ ่อนปรนที่มี

ศักยภาพความพร้อมเป็นต้นแบบน�าร่องยกระดับ

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าการลงทุนชายแดน

ไทย-เมียนมา

 2. ควรมีการเสนอนโยบายไปยังรัฐบาล 

เพ่ือก�าหนดให้บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน

ไทย-เมียนมา เช่น จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุน เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมลูค่าการค้า และ

ดึงดูดนักลงทุนชาวไทยเข้ามาค้าขาย 

 3. ควรมกีารปรบัปรงุเรือ่งระบบภาษ ีและ

ข้ันตอนการน�าสินค้า เข้า-ออก ประเทศให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว 

 4. ควรมกีารจดัแผนผังของตลาดมติรภาพ

ชายแดนไทย-เมยีนมา และก่อสรางส่ิงอ�านวยความ

สะดวกเพ่ิมเติม เช่น สถานที่จอดรถ ห้องสุขา  

ศนูย ์อาหาร เ พ่ืออ�านวยความสะดวกให ้แก ่  

นักลงทุน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวให้มี

จ�านวนมากขึ้น 

 5. ควรมีการจัดต้ังศูนย์สั่งการชายแดน

และศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับตลาดมติรภาพ

ชายแดน ไทย-เมียนมา เพ่ือเป็นศูนย์อ�านวย 

ความสะดวกด้านข้อมลูให้แก่ นักลงทุน ผูป้ระกอบการ 

และนักท่องเที่ยว
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สรุปและอภิปรายผล

 ช่องทาง-ท่าข้าม เขตการค้าชายแดน

บรเิวณพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างประเทศไทย

กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีท้ังหมด

จ�านวน 39 แห่ง และมีจุดผ่อนปรนจ�านวน 5 แห่ง 

ซึ่งได้มีการท�ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ

บริการระหว่างกันของชาวไทยกับชาวเมียนมามา

โดยตลอด ถือเป็นการแลกเปลี่ยนสร้างมูลค่าเพ่ิม 

สร้างรายได้ และส่งเสริมสินค้าและบริการระหว่าง

กันแบบกัลยาณมิตร และเกิดคู่ค้าขายท่ีผูกพันกัน

เป็นอย่างด ีท�าให้เกิดมติรภาพของประชาชนท้ังสอง

แผ่นดนิให้มัน่คงย่ังยืนสบืไป สอดคล้องกับงานวิจยั

ของนวรตัน์  นธิิชยัอนนัต์ (2556, น. 109) ทีก่ล่าวว่า 

จุดผ่อนปรนทา งการค้าช่องกร่าง จึงนับว่าเป็น 

ตลาด ระบายสิ นค้าจุดเล็ก ๆ ของจังหวัดสุรินทร์ 

และสามารถที่ จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ

จงัหวัดสรุนิทร์พร้อมท้ังเป็น จดุเชือ่มโยงความสมัพันธ์

ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทีจ่ะช่วยกระดับความ

สัมพันธ์อันดีตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ 

 ส่วนพฤติกรร มประชาชนในการค้าขาย

สินค้าบริเวณ เขตการค้าชายแดนพ้ืนท่ีจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ส่วนมากพฤติกรรมของประชาชน 

ชาวไทยมีการเ ลือกวิธีท�าธุรกิจแบบค้าปลีก และ 

มีตัวแทนรับสินค้าจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปขาย

ยังฝั ่งเมียน มา โดยชาวเมียนมานิยมใช้สินค้า

อปุโภค-บรโิภคท่ีมแีหล่งผลติในไทยในขณะท่ีชาวไทย

นิยมซื้อขายแ ลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรจาก

ชาวเมยีนมา ภาษาทีใ่ช้สือ่สารกันส่วนมากใช้ภาษา

ไทยและภาษาท้องถ่ิน ส�าหรบัวธีิการขนส่งสนิค้าใช้

ทั้งทางรถยนต์และทางเรือ การช�าระเงินค้าสินค้า

และบรกิารใช้สกุลเงนิบาท และผูป้ระกอบการเสนอ

ให้มีการพิจา รณาเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือสร้างรา ยได้ให้กับประชาชนสองแผ่นดิน และ

เป็นการขยายโ อกาสทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า 

ต่อไป สอดคล้ องกับงานวิจัยของเทพรักษ์ สุริฝ่าย 

และ ล�าปาง แม่นมาตย์ (2561, น. 153) ที่กล่าวว่า 

สินค้าที่น�ามา จ�าหน่ายบริเวณชายแดนจังหวัด

หนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

กับประเทศลาว ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าอปุโภค บรโิภค 

ซึ่งมีการซ้ือข า ย แลกเปล่ียนกันแบบกัลยาณมิตร 

ที่มีความผูกพันระหว่างสองแผ่นดินเป็นอย่างดี 

 ทัง้นีแ้นวทางการพัฒนาการค้าขายบริเวณ

เขตการค้าชายแด น พ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ ่องสอน  

ควรมีการเสนอนโ ย บ ายไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และรัฐบาล เพ่ื อ ก�าหนดจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ

ความพร้อมเป็นต้ น แ บบน�าร่องเป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษการค้าการ ล ง ทุนชายแดนไทย-เมียนมา  

เพื่อเกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้า และดึงดูดนักลงทุน

ทั้งชาวไทยและช า ว ต่างชาติเข้ามาค้าขาย โดย

ปรับปรุงเรื่อง ร ะ บ บภาษี และข้ันตอนการน�า 

สินค้า เข้า-ออก ประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว 

รวมทั้งมีการจั ด ตั้งศูนย์สั่งการชายแดนและ 

ศูนย์ประชาสมัพันธ์เพ่ือเป็นศูนย์อ�านวยความสะดวก

ด้านข้อมูล และ ค ว า มปลอดภัยให้แก่ นักลงทุน  

ผู้ประกอบการ แ ล ะ นักท่องเที่ยว ประชาชนใน

บริเวณเขตการค้ า ช า ยแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สอดคล้องกับงาน วิ จัยของวีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ 

(2560, น. 1) กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพ้ื น ที่ชายแดนให้มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึน ต้อง ค�า นึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบทาง 

ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และความมั่นคง 

ซึง่เป็นปัจจยัการพัฒนา โดยอาศยัข้อมลูและการมี

ส่วนร่วมของของ ห น่ ว ยงาน ภาครัฐ และเอกชน 

ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอแนะการวิจัย

 1. ควรศึกษาผลกระทบการยกระดับจุด

ผ่อนปรนทางการค้าทั้ง 5 จุดผ่อนปรนของจังหวัด

แม่ฮ ่องสอนเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพ่ือให้ได้

แนวทางที่ดีท่ีสุดในการส่งเสริมและพัฒนาการค้า

ชายแดนต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาโลจิสติกส ์การค ้า

บรเิวณเขตการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาบริเวณพ้ืนที่

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพ่ือทราบถึงปริมาณการน�าเข้า

ส่งออก เพ่ือพัฒนาช่องทาง-ท่าข้ามให้เป็นจุดผ่อนปรน 

และพัฒนาจุดผ่อนปรนให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนา ทดลองระบบและประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลต่างๆ กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนระดับประถมศึกษาปี6ไปจนถึงนักเรียนที่ระดับ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ�านวน 600 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

ค่าเฉลีย่ของคะแนน (     ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ท่ีเรียน

ด้วยการจดัการเรยีนรูด้้วยระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลักับการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตริะหว่างกลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติค่าที ( t-test แบบ independent) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน

โดยใช้สถิตค่ิาทแีบบจบัคู่(Paired-Samples t-test) ผลการวจิยั พบว่า การด�าเนนิงานพัฒนาระบบฐานข้อมลู

สื่อการเรียนรู ้ออนไลน์ในการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21  

ประกอบไปด้วย5 ระบบ มีประสิทธิภาพระดับ มากที่สุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน 

โดยจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และมีคะแนน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดผลการวิจัย พบว่า  

การด�าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล 

เพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่21ประกอบไปด้วย5 ระบบ มีประสิทธิภาพระดับ มากที่สุด ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลสูงกว่าการจัดการ

เรยีนรูแ้บบปกต ิและมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01ความพึงพอใจ 

ของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูด้้วยระบบอาณาจกัรการเรียนรูดิ้จทัิล โดยรวม อยู่ในระดบัพึงพอใจมากทีสุ่ด 

ค�าส�าคัญ: อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล 

x
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ABSTRACT

  The purpose of this research is to develop, test and evaluate the development of Digital 

Learning Kingdom. The samples Students in Grade 6 to Grade Students 6 and vocational total of 

600 people, the statistics used in the research. Consisting of an average of the scores (    ) and 

standard deviation (SD) test the difference between the average score of students with learning 

management systems kingdom digital learning for learning, usually between the experimental 

group and the control group. using statistical t-test ( t - Test and independent).Comparing  

the average scores before and after using statistical paired t ( Paired - the Samples, t - Test). 

The results showed that the development of database 21 consists of five systems have the highest 

level of achievement of students. The learning management system with digital learning  

kingdom higher than the normal learning. The score higher than before the study. A significant 

statistical level 01. Satisfaction of students learning management systems kingdom digital  

learning overall level of satisfaction of the results showed that the operation of the database. 

Online learning materials to build digital learning to improve workforce of century 21 comprising 

5.The most powerful system The score higher than before the study. A statistically significant  

level 01. Satisfaction of students with learning management systems, learning digital realm  

as a whole in the most satisfaction.

Keywords: Digital learning Kingdom

x

บทน�า 

 โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู ้

ดิจิ ทัลเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่  21  

(A Construct of Digital Learning Kingdom for 

Development 21stCentury Skill Workforce)  

เป็นหนึ่งในวิธีการเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเรื่องความ 

ไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา  

ซึ่งส่งผลให้ผู้ทีข่าด โอกาสหรือไม่มีโอกาสได้ศกึษา

ในระบบโรงเรียนปกติต้องไปประกอบอาชีพที่ 

คนเหล่านัน้ไม่ได้ชอบหรอือยากท�าก็ได้ หากแต่ด้วย

วุฒิการศึกษาหรือความรู้มีเฉพาะระบบโรงเรียน

อาจไม่ได้ส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะแรงงานให้ 

พวกเขามีโอกาสที่ดีกว่านั้นได้ การที่ประเทศไทย 

จะมีแหล่งเรียนรู ้ ท่ีครบวงจร มีสื่อการศึกษาที่ 

หลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท และ 

ไม่จ�ากัดเวลา สถานที่ และจ�านวนผู ้เข้าใช้สื่อ 

เหล่านั้น อาจเป็นช่องทางที่ท�าให้โอกาสของการ

ศึกษาหาความรู ้อยู่ใกล้ตัวมากขึ้นและสามารถ

พัฒนาตนเองได้ด้วยตนเอง แม้จะไม่สามารถ 

ได้เรียนในระบบโรงเรียนปกติก็ตาม แต่ในขณะ

เดียวกัน อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนา

แรงงานนี้ก็ไม่ได้สร้างไว้เฉพาะผู ้ที่ขาดโอกาส

เท่านัน้ ผูท่ี้ศกึษาในระบบโรงเรียน ก็สามารถศกึษา

และหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้ด้วย
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ตนเองเช่นกัน ซึง่ความสามารถในการเรยีนรูไ้ด้ด้วย

ตนเองหรอื Self-Directed Learning นีก็้เป็นทักษะ

ท่ีจ�าเป็นและส�าคัญที่สุดในศตวรรษท่ี 21 ด้วย  

เพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลน้ีสามารถท�าให้ผู้เรียน

เกิดการพัฒนาทกัษะในด้านต่าง ๆ ทัง้ทกัษะความรู้ 

ทักษะในการประกอบอาชพี และเพ่ิมทกัษะการเป็น

นักเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีท�าให้การ

ศึกษาของประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการ 

ฐานข้อมูลการเรียนรู้ระบบย่อยเพื่อพัฒนาแรงงาน

แห่งศตวรรษที่ 21 

 2. เพื่อทดลองระบบและประเมินคุณภาพ

การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลต่างๆ 

และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการฐานข้อมูลการ

เรียนรู้ระบบย่อยเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการด�าเนินงานวิจัย

 ผู้วิจัยได้ด�าเนนิค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม 

และเรียนรู ้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 

การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิ ทัล 

ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีขั้นตอน คือ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ซึ่งความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือ 
Self-Directed Learning นีก็้เป็นทักษะท่ีจําเป็นและ
สําคัญ ท่ีสุดในศตวรรษท่ี  1 ด้วย  เพ่ือพัฒนา

แรงงานแห่งศตวรรษท่ี  1 เพ่ือให้อาณาจักรการ

เรียนรู้ดิจิทัลนีส้ามารถทําให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา

ทักษะในด้านต่าง ๆ ทัง้ทักษะความรู้ ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และเพิ่มทักษะการเป็นนักเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีทําให้การศึกษาของ
ประเทศเกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือพฒันาระบบอาณาจักรการเรียนรู้
ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการ

ฐานข้อมลูการเรียนรู้ระบบย่อยเพ่ือพฒันาแรงงาน

แหง่ศตวรรษท่ี 1   
 . เพ่ือทดลองระบบและประเมินคณุภาพ
การพฒันาระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ดจิิทลัตา่งๆ 
และพฒันาระบบกลางเพ่ือจดัการฐานข้อมลูการ

เรียนรู้ระบบยอ่ยเพ่ือพฒันาแรงงานแหง่ศตวรรษท่ี 1  
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการดาํเนินงานวจิัย 
 ผู้วิจยัได้ดําเนินค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม 
และเรียนรู้แนวคดิทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
พฒันาระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ดจิิทลัในประเทศ

ไทยและตา่งประเทศ โดยมีขัน้ตอน คือ  

 

 
 

ภาพที่  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

แนวคิดจาก :  
- ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลต่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของเดก็ 
- การบูรณาการห้องสมุดดิ จิทัลกับอีเลิ ร์น น่ิง

สําหรับเดก็ 
- แนวทางการพฒันาฐานข้อมูลดิจิทลัสําหรับเด็ก

และเยาวชน 
- ตวัอย่างฐานข้อมลูดิจิทลั 

การพัฒนาระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือพัฒนา
แรงงานแห่งศตวรรษท่ี 1 

1. ฐานข้อมลูสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
2. ฐานข้อมลูสื่อ e-book 
3. ฐานข้อมลูพิพิธภณัฑ์เพ่ือการเรียนรู้ด้านวฒันธรรม
เสมือนจริง 3 มิติ 

4. การพฒันาระบบฐานข้อมลู e-learning 
5. ระบบชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ 

- การจัดทําต้นแบบBlueprint ของระบบอาณาจักร

การเรียนรู้ดิจิทลัฯ 
- การหาประสิทธิภาพและคณุภาพของระบบ 
- การทดลองใช้ระบบ 

ผลผลิตท่ีต้องการ 

ประสิทธิภาพของระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ดิจิทลั  
เพ่ือพฒันาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 2 

ความพงึพอใจของผู้ใช้งานตอ่ระบบอาณาจกัรการเรียนรู้

ดิจิทลัเพ่ือพฒันาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 2 
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การด�าเนินการวิจัย

  ผู้วิจัยได้จ�าแนกเป็น 2 ระยะดังนี้

 ระยะที ่1 ข้ันตอนการพัฒนาระบบอาณาจกัร

การเรียนรู ้ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนาระบบกลาง 

เ พ่ือจัดการฐานข ้อมูลการเรียนรู ้ ระบบย ่อย 

เพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบ

ไปด้วย 5 ระบบ คือ 

 1)  ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

 2)  ฐานข้อมูลสื่อ e-book 

 3) ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู ้

ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ 

 4)  ฐานข้อมลูวรรณกรรมเดก็และเยาวชน

ออนไลน์ 

 5)  ระบบชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ

ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 21  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การด�าเนินโครงการการสร้างอาณาจักร

การเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษ 

ท่ี 21 ในระยะท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาและ

วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศึกษาความต้องการการพัฒนาระบบอาณาจักร

การเรยีนรูดิ้จทิลัโดยการประชมุระดมความคดิเหน็ 

สนทนากลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลที่ได้รับ 

น�ามาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบพัฒนาระบบ

อาณาจักรเพ่ือการเรียนรู้ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนา

ระบบกลางเพ่ือจัดการฐานข ้อมูลการเรียนรู ้ 

ระบบย่อยเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21  

ซึง่ประกอบไปด้วย 5 ระบบด้วยกัน คือ 1)ฐานข้อมลู

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ฐานข้อมูลสื่อ e-book  

3)ฐานข้อมลูพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรยีนรูด้้านวัฒนธรรม

เสมือนจริง 3 มิติ 4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

e-learning และ 5)ระบบชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพออนไลน์ ผลที่ได้รับคือระบบอาณาจักร 

เพ่ือการเรยีนรูด้จิทิลั 5 ระบบ ตามความคิดเห็นของ

ผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้เชี่ยวชาญ มี 5 ด้าน คือ  

1 .ความเหมาะสมในการท�างานของระบบ  

2.ด้านความถูกต้องในการท�างานของระบบและ 

3.ด้านความสะดวกและง่ายในการท�างานของ

ระบบ 4.ด้านความรวดเร็วในการท�างานของระบบ 

และ 5.ด้านการรักษาความปลอดภัย

 ระยะท่ี 2 ทดลองระบบและประเมิน

คุณภาพการพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู ้

ดิจิทัลต่างๆ (ระบบย่อย) และพัฒนาระบบกลาง

เพ่ือจัดการฐานข้อมูลการเรียนรู ้ระบบย่อยเพ่ือ

พัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 การด�าเนิน

โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิทัล 

เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 ในระยะที่ 2 

ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองระบบและประเมิน

คณุภาพการพฒันาระบบอาณาจักรเพือ่การเรยีนรู้

ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการ 

ฐานข้อมูลการเรียนรู้ระบบย่อยเพื่อพัฒนาแรงงาน

แห่งศตวรรษที ่21 ทีไ่ด้พัฒนาปรบัปรงุจากขัน้ตอน

ที่ 1 พร้อมมีคู ่มือการใช้ระบบไปทดลองใช้ใน 

สถานศึกษาในขอบเขตท่ีศึกษาจ�านวน 30 แห่ง 

ครอบคลมุ 20 จงัหวัด คือ ภาคเหนอืจงัหวัดเชยีงราย 

เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง ภาคตะวันตก จังหวัดตาก 

เพชรบุ รี  ประจวบคี รี ขันธ ์  ภาคตะวันออก  

จังหวัดระยอง ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ภาคกลาง 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจิตร พิษณุโลก ภาคใต้ 

จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  

โดยผู ้วิจัยอบรมให้ความรู้ผู ้บริหารสถานศึกษา  

ครชู�านาญการ คณะครแูละคณาจารย์ จากสถาบนั 
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การศึกษาผู ้ ใช ้ระบบก่อนด�าเนินการทดลอง  

ในระหว่างด�าเนินการทดลอง ผู ้ วิจัยติดตาม  

สังเกต ปัญหา อุปสรรคในการใช้โปรแกรม พร้อม

แก้ไข ปรับปรุง โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง  

1 ภาคเรียนผลการทดลองสรุปผลการสังเกต 

และ สอบถามโดยใช้เครือ่งมอืวัดความพึงพอใจของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ในสถานศึกษาที่มีต่อระบบ 

 ประชากร

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูช�านาญการ 

คณะครูและคณาจารย์ จากสถาบันการศึกษา  

 2.  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไป

จนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี  6 และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครอบคลุม20 จังหวัด 

ในเขตพื้นที่ที่ศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 1. ผู ้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และ 

ผู ้ เชี่ยวชาญด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ผู ้บริหารสถานศึกษาและผู ้ทรงวุฒิ  

ครูช�านาญการ คณะครูและคณาจารย์ จ�านวน  

5 ท่าน  2. นักเรียนโดยครอบคลุม 20 จังหวัด คือ

ภาคเหนือ จงัหวัดเชยีงราย เชยีงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง 

ภาคตะวันตก จงัหวัดตาก เพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ์ 

ภาคตะวนัออก จงัหวัดระยอง ชลบรุ ีภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด 

ภาคกลาง กรงุเทพมหานคร จงัหวัดพิจติร พิษณุโลก 

ภาคใต้ จงัหวัดภเูก็ต กระบี ่ปัตตาน ียะลา นราธิวาส 

จ�านวน 600 คน โดยผู ้วิจัยด�าเนินการก�าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจ�านวนมาก

จากตัวแปรอิสระที่ศึกษา คือ เพศ และระดับ 

การศึกษา และหลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด�าเนินการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 

Sampling) โดยเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากประชากร

ใน 20 จังหวัดในเขตพ้ืนที่ที่ศึกษา โดยมีจังหวัด 

เป็นตัวแบ่งชั้น (Strata) และคนเป็นหน่วยการสุ่ม

(Sampling Unit) มีรายละเอียดดังนี้

 การศึกษาระยะที ่2 จงึมกีลุม่ตวัอย่างท่ีเป็น

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีจ�านวนท้ังหมด 600 คน โดยผู ้วิจัย 

ด�าเนินการแบ่งนักเรียนเป ็นเป ็น 2 กลุ ่มคือ  

กลุ่มทดลอง 300 คนและกลุ่มควบคุม 300 คน  

ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสังกัด

สถานศึกษาจาก 30 แห่ง สถานศึกษาละ 20 คน

โดยทกุโรงเรยีนจะแบ่งนักเรยีนออกเป็น 2 กลุม่ คอื 

กลุ่มทดลองโรงเรียนละ 10 คน และกลุ่มควบคุม

โรงเรียนละ 10 คนซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็จะมีระดับ

ชั้นแตกต่างกันไป ในลักษณะก่อนและหลังเรียน

และ Control Group และ Experimental Group 

เพ่ือพิสูจน์ว่าการยกระดับของทักษะศตวรรษที่  

21 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติหรือไม่โดย ผู้วิจัย 

ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลคะแนนการ

ทดสอบข้อมูลคะแนน

 งานวจิยันี ้ด�าเนนิการโดยจงัหวัดครอบคลุม 

20 จงัหวัด คอื ภาคเหนือ จงัหวัดเชยีงราย เชยีงใหม่ 

ล�าพูน ล�าปาง ภาคตะวันตก จังหวัดตาก เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี 

อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 

จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต  

กระบี่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
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สมมติฐานของการวิจัย

 1. ระบบอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิทัล 

ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

ทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรูร้ะบบอาณาจกัรการเรยีนรู้

ดิจิทัล สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 3. คะแนนหลังเรียน ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล สูงกว่า 

ก่อนเรียน

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จดัการเรยีนรูด้้วยระบบอาณาจกัรการเรยีนรูดิ้จทัิล

อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

รูปแบบการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ี ผู ้วิจัยด�าเนินการวิจัยใน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 น้ีเป็นการวิจัย 

และพัฒนาโดยใช้การวิจัยรูปแบบมีกลุ่มควบคุม 

(random control group pretest-posttest design) 

โดยกลุ ่มที่  1 เป็นกลุ ่มทดลอง จัดการเรียนรู  ้

ด้วยระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลั และกลุม่ที ่2 

เป็นกลุ่มควบคุม จัดการเรียนรู้แบบปกติเมื่อเสร็จ

สิน้การเรยีน ทัง้สองกลุม่แล้วให้ท้ังสองกลุม่ท�าแบบ

ทดสอบบทเรียนชุดเดียวกัน และน�าผลที่ได้มา

เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบของนักเรียน 

ท้ังสองกลุ่ม โดยใช้ t-test independent ล้วน  

สายยศ และอังคณา สายยศ (2538, น. 249)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

 2. แบบประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของ

ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 4. แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติส�าหรับการบรรยายลักษณะของ

คะแนนจากแบบประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

และแบบประเมนิความพึงพอใจหรับนักเรียนระดบั

ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนรู้

โดยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลล้วน สายยศ 

และอังคณา สายยศ (2543, น. 73) ค่าเฉลี่ยของ

คะแนน (     ),ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียที่เรียนด้วย 

การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดิจิทัลกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติค่าที (t-test 

แบบ independent) การเปรียบเทียบคะแนน 

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติค่าทีแบบจับคู่ 

(Paired-Samples t-test) ก�าหนดนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

x
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ตางรางท่ี 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบฐานข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ (n = 5 คน)

รายการ ( ) S.D. ความหมาย

ล�าดับองค์

ประกอบระบบ

4.59 0.53 มากที่สุด

ความสวยงามภาพ 4.87 0.38 มากที่สุด

ความสอดคล้อง

ของเสียง

4.61 0.53 มากที่สุด

เทคนิคการ

ปฏิสัมพันธ์

4.84 0.49 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 0.48 มากที่สุด

 จากตารางท่ี  1 พบว ่าในภาพรวมผู ้

เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อระบบอาณาจักรการเรียน

รู้ดิจิทัล ค่าเฉล่ียทุกรายการระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาในรายด้านพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็

ความสวยงามภาพท่ีระดับมากที่สุด รองลงมามี

ความเห็นต่อเทคนิคการปฏิสัมพันธ์ที่ระดับมาก

ที่สุด และมีความเห็นต่อท่ีระดับความสอดคล้อง

ของเสยีงมากทีส่ดุ และมคีวามเหน็ต่อภาพรวมของ

ระบบที่ระดับมากที่สุด

ผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยปรากฏว่า 

 ระบบอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิทัลต่างๆ 

(ระบบย่อย) และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจดัการฐาน

ข้อมูลการเรียนรู้ระบบย่อยเพื่อพัฒนาแรงงานแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ระบบด้วยกัน 

ดงัภาพแสดงให้เหน็ผลการพัฒนาระบบอาณาจกัร

การเรียนรู้ดิจิทัล มีดังนี้

ภาพที่ 2 ภาพแสดงหน้าแรกของระบบเพื่อน�าผู้เรียนเข้าไปสู่การเรียนรู้อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลฯ

x
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงหน้าแรกของการเรียนรู้ระบบ Book Castle การพัฒนาสื่อ e-book

ภาพที่ 4 ภาพแสดงหน้าจอหลักเพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้ระบบสื่อเสมือนจริง

พระอารามหลวงในประเทศไทย

ภาพที่ 5 ภาพแสดงหน้าแรกเพื่อน�าผู้เรียนเข้าไปสู่การเรียนรู้

ระบบสื่อเสมือนจริงสามมิติเรื่องเครื่องดนตรีไทย
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงวิธีการเรียนรู้ระบบสื่อเสมือนจริงสามมิติ

การใช้งานพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเรื่องประเพณี จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 7 ภาพแสดงวิธีการเรียนรู้ระบบสื่อเสมือนจริงสามมิติ 

การใช้งานพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเรื่องประเพณี จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 8 ภาพแสดงหน้าจอเพื่อน�าผู้เรียนเข้าไปสู่การเรียนรู้การใช้ ระบบ e-learning Space



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
139

ภาพที่ 9 ภาพแสดงการเรียนรู้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ e-PLC

ภาพที่ 10 ภาพการแสดงกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนภายใต้ 

PLERN Model ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

ภาพที่ 11 ภาพแสดงหน้าจอการน�าเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนการคูณมหาสนุก
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ภาพที่ 12 ภาพแสดงผู้วิจัยด�าเนินการถ่ายทอดการกระบวนการเรียนรู้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

ให้กับคณะผู้บริหาร ครู นักวิชาการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมายใน 6 ภูมิภาค

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการน�าระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลไปทดลองใช้ มีดังนี้ คือ

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

รายการ
ระดับความคิดเห็น

ความหมาย
S.D.

บทเรียนมีลักษณะจูงใจน่าสนใจในการเรียน 4.53 0.51 มากที่สุด

การวางรูปแบบของหน้าจอ 4.41 0.50 มาก

การออกแบบข้อความ 4.50 0.51 มาก

ความเหมาะสมของกราฟิกส์ 4.53 0.51 มากที่สุด

ความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ 4.44 0.50 มาก

ระยะเวลาในการน�าเสนอ 4.47 0.57 มาก

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาเน้ือหาท่ีผ่านมาแล้วได้ 4.69 0.59 มากที่สุด

เปดิโอกาสให้ผู้เรียนได้ควบคุมทิศทางและความช้า-เร็วในการเรียน 4.41 0.67 มาก

มีการน�าเข้าสู่บทเรียนโดยการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 4.53 0.57 มากที่สุด

x
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รายการ
ระดับความคิดเห็น

ความหมาย
S.D.

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนตลอดการเรียน 4.56 0.56 มากที่สุด

ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมี

ปฏิสัมพันธ์

4.59 0.50 มากที่สุด

การกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองในบทเรียน 4.53 0.51 มากที่สุด

การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 4.41 0.67 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.54 มากที่สุด

x

 ตารางท่ี 2 พบว ่า จากการประเมิน

ประสิทธิภาพและความพึงพอใจข้างต้นพบว่า 

ระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลั มคีณุภาพในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนได้ โดยสื่อสามารถ

สนับสนุนให้เกิดการเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง

สามารถจดัการเรยีนรูไ้ด้ทัง้กลุม่ย่อยและกลุม่ใหญ่ 

และเกิดประโยชน์กับสังคมไปในคราวเดียวกัน 

นอกจากน้ีผูด้�าเนินงานได้ท�าการสอดแทรกเทคนคิ

การผลิตสื่อที่เหมาะสมกับ ยุคสมัย ส่งผลให้เกิด

สภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

 ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาแรงงาน

แห่งศตวรรษที ่21 พบว่า ผูใ้ช้ระบบมคีวามพึงพอใจ

ภาพรวมในระดบัมากท่ีสดุ เรยีงตามอันดับคือระบบ

สื่อเสมือนจริงสามมิติ ระบบสื่อเสมือนจริงสามมิติ

เครื่องดนตรีไทย และระบบพิพิธภัณฑ์เสมือน 

เรื่องประเพณีผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจภาพรวม 

ในระดับมาก คือ ระบบ สื่อเสมือนจริงสามมิติ 

สถาปัตยกรรมวดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร และ

ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ผลการ

ประเมนิประสทิธิภาพของระบบอาณาจกัรการเรยีน

รู้ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 

พบว่าผู้ใช้ระบบระเมินประสิทธิภาพของของระบบ

พิพิธภัณฑ์เสมือนเรื่องประเพณีโดยผู ้ เ รียนมี 

ความคิดเห็นในภาพรวมระดับมากท่ีสุด และผู้ใช้

ระบบระเมนิประสทิธิภาพการสือ่สารโดยผูใ้ช้ระบบ 

มีความเห็นภาพรวมในระดับมาก

 

สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยได้

ดังนี้คือ

 1. การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการ 

ฐานข้อมูลการเรียนรู้ระบบย่อยเพื่อพัฒนาแรงงาน

แห่งศตวรรษที่21พบว่า

  1.1  การด�าเนินงานพัฒนาระบบฐาน

ข้อมลูสือ่การเรยีนรูอ้อนไลน์ในการสร้างอาณาจกัร

การเรียนรู ้  เ พ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 ประกอบไปด้วย 5 ระบบ คือ 1) ฐานข้อมูล 

ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ฐานข้อมูลส่ือ e-book  

3)ฐานข ้อมูลพิพิธภัณฑ์ เ พ่ือการเรียนรู ้ด ้าน

วัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ 4)การพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูล e-learning และ 5) ระบบชุมชนการ 

เรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์
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 2. การทดลองระบบและประเมินคุณภาพ

การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลต่างๆ 

และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการฐานข้อมูล 

การเรยีนรูร้ะบบย่อยเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 พบว่า

 2.1 ระบบอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิทัล 

ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด

 2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู ้ด ้วยระบบอาณาจักร 

การเรียนรู้ดิจิทัลสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2.3 คะแนนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน

โดยจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดิจิทัลสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

 2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จดัการเรยีนรูด้้วยระบบอาณาจกัรการเรยีนรูดิ้จทัิล 

โดยรวม อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสดุ เมือ่พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสดุทกุข้อ

 

อภิปรายผลการวิจัย

 อภิปรายผล พบว่า

 จากการด�าเนินการวิจัยเรื่อง โครงการ 

การสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนา

แรงงานแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึง่เป็นการจดัการเรยีนรู้ 

ที่สอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ การพัฒนา

ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลในสถาบันการ

ศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ต่อการพัฒนาคน 

สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคสังคมดิจิทัล เพ่ือให้

นักเรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรียนรู ้

ได้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการเข้าถึง

เทคโนโลยี มี โอกาสพัฒนาชีวิตและพัฒนา 

ทักษะอาชีพผ่านสื่อดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีขึ้นอย่างเท่าเทียมและย่ังยืนตลอดไป จาการ

วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ จากการทดลอง 

ใช้ระบบและประเมนิคณุภาพของระบบอาณาจกัร

การเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 

21 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระบบ 

ในภาพรวม ระดับมากถึงมากท่ีสุด ทั้งนี้สามารถ

อภิปรายได้ว่า ในการทดลองใช้ระบบอาณาจักร 

การเรียนดิจิทัลนี้ส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกล่าวได้ว่า ส่ือการ

เรียนรู้ คือ ตัวกลางท่ีส�าคัญในการที่จะน�าความรู ้

ไปสู ่ผู ้เรียนและท�าให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ได ้

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างดี นอกจากน้ี

ระบบฐานข้อมูลทั้ง 5 ระบบ ที่ผู ้วิจัยสร้างและ

พัฒนาข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชียวชาญ  

พบว่าทุกระบบมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด  

ซึ่งกล่าวได้ว่า สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ

ในการจัดการเรียนรู้โดยครูและนักเรียน เพ่ือเสริม

การเรยีนรูท้ีด่ใีห้กับผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

ที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรวิจัยประเด็นกาสร้างเครือข่าย

สถานศึกษาท่ีมีการเรียนรู ้ด้วยระบบอาณาจักร 

การเรียนรู้ดิจิทัล

  2.  ควรมกีารวิจยัประเด็นการสร้างแผนการ

จดัการเรียนรูด้้วยระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ดิจทัิล

ที่เป็นแบบสหวิทยาการ



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
143

Reference

Gaines, Brian R. (2002). Implementing the learning web. Alberta, Canada: Knowledge  

Science Institute, University of Calgary. 

Ministry of Education. (1999). National Education Act 1999.Bangkok: Graphic Sweet Pepper.

OECD. (2009). Skills Beyond School: Synthesis Report, OECD Reviews of Vocational  

Education and Training,: OECD Publishing, Paris.

OECD. (2009). Assessment Framework, :OECD, Paris.

OECD. (2010). Learning for Jobs, OECD Reviews of Vocational Education and Training.:  

OECD Publishing, Paris. 

Rung Kaew Daeng. (2000). Thai education revolution. (Type 8). Bangkok: Matichon.

Setthachai Chai Sanit. (2007). Information Technology. (2nd edition). Bangkok: Wang Aksorn.

Than Na Khaemmanee. (2002). Learning process, meaning, development guidelines and  

problems of grievances. Bangkok: Publishers of Academic Quality Development  

Company Limited.

Yuen Phu Worawan and Somchai Namprasertchai. (2003). ICT for education. Bangkok:  

SE-EDUCATION.



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
144

บริบทและการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา
 The Context and Knowledge Management of Learning and Teaching 

 Process of Vocational Education

ลลิตา ฤกษ์ส�าราญ*1, กฤษฎาภรณ์ รุจิธ�ารงกุล2

Lalita Lerksumran*1, Krisdaporn Rujithamrongkul 2

*1อาจารย์สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม
2ผู้ช่วยอธิการฯ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

*1Lecturer of Research and Development Institute Nakhon Phanom University

Assistant to the President, Doctor of Business Administration, Bangkokthonburi University

*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: krisruji2559@gmail.com
Received: July 09, 2019

Revised: October 01, 2019

Accepted: October 08, 2019

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บริบททั่วไปของสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียน

การสอน 2) แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่เชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง  

คือผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 4 คน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษา จากวิทยาลัย

อาชีวศึกษา 12 แห่งใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จ�านวน 642 คน 

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way Analysis of Variance) 

 ผลการวิจัย พบว่า สถาบันอาชีวศึกษา 1) มีบริบทการบริหารจัดการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 คือ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง และปริญญาตรีเพียงสองแห่ง ทุกแห่งเปิดสอนสายอาชีพอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ยกเว้น

เกษตรกรรมมีแห่งเดียว และก�าหนดสมรรถนะความรับผิดชอบของนักศึกษาแตกต่างกันไม่สอดคล้องกับ

เป้าหมายที่ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนดไว้ ส่วนครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นครูอัตราจ้าง 

มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและโท โดยใช้การเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลเน้นเอกสารร่วมกับการทัศนะศึกษา 

เพ่ือเชื่อมโยงคนกับสถานการณ์จริงเป็นกลยุทธ์หลัก และใช้วิธีสอนแบบบรรยายกับสื่อโสตทัศนูปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยน้อยมาก ใช้ระบบเครือข่ายสร้างการเรียนรู้ได้ดีคือ สถานท่ีฝึกงาน  

แต่กลับไม่มีสถานประกอบการรองรับผู้ส�าเร็จการศึกษา 2) จัดการการเรียนการสอนแตกต่างกันคือ  

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การวางแผนเตรียมการสอนล่วงหน้า เครื่องมือ วิธีวัดประเมินผลความรู้ทฤษฎี
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ในชั้นเรียนด้วยแบบทดสอบ และเกณฑ์ตัดสินผลเรียนรู้ด้วยงานชิ้นงานเดี่ยวท่ีน�าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมใหม่ และ3) แนวทางเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้สายอาชีวะคือ ก�าหนดวิสัยทัศน์อนาคตชัดเจน  

มีเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ มีสิ่งอ�านวยสะดวกเอื้อในการเรียนรู้และพัฒนา

สมรรถนะภาษา สื่อสาร เทคโนโลยี สร้างมโนทัศน์จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือพัฒนาครู ผู้เรียน และ

บริการชุมชน

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนการสอน, ศักยภาพการเรียนรู้, หลักสูตรอาชีวศึกษา

ABSTRACT

 The purposes of this research were to study: (1) the general context of educational 

institutions and their teaching and learning processes, and (2) the learning management  

guidelines that promote the learning potential of vocational learners. The research design  

employed both quantitative and qualitative methods. In-depth interviews with four key informants 

that were top executives at the Ministry of Education in Thailand were carried out employing  

the qualitative method, while questionnaires were used for the survey 642 respondents from 12 

vocational colleges in 3 provinces in Thailand: Mukdahan, Sakon Nakonn, and Nakhon Phanom. 

Descriptive statistics and one-way analysis of variance were applied for the analyses of the 

collected primary and secondary data. 

 The results of the research indicated the following. One, vocational institutions have a 

management context in accordance with Vocational Education Act BE 2551, where the curricula 

include short course programs, a vocational certificate curriculum, and a higher vocational  

diploma curriculum, except for the bachelor degree, which is available only at two colleges .  

The industrial and commercial curricula were opened at all vocational colleges, except for the 

curriculum of agriculture, where there was only one institution teaching this program. Most of the 

vocational colleges set their own goals and levels of competency of the students differently,  

which is inconsistent with the goals and levels of competency determined by the Office of the 

Vocational Education Committee in the Ministry of Education of Thailand. Even though most 

teachers in the colleges had a bachelor’s or master’s degree, their employment status was  

non-permanent. Further, the strategies used for learning and teaching management were mostly 

codified strategies, such as taking the students on excursions or outside the classroom, which 

linked the persons and real situations. The institutions used the network system well to create 
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apprenticeships for the students; however, there were no private sectors or factories to provide 

support for those that had graduated. Finally, the teaching method revealed that most of the 

teachers used the “lecture” method and audio-visual materials. New and modern teaching 

techniques were rarely used. Two, the management of learning and teaching was different in 

terms of the outside classroom studies, pre-instruction planning, tools, classroom evaluation 

techniques, and the criteria for determining the learning outcomes using a single piece of work 

that leads to creating new inventions. Three, the guidelines for increasing vocational learning 

potential represented a clear vision of the future with effective audio-visual equipment and  

facilities that facilitated learning and developing language competencies, communicating 

technology, creating conceptual knowledge from external experts in order to develop teachers, 

students, and community services. 

Keywords: learning and teaching management, learning potential, vocational education

บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหา

กลุ่มจังหวัด “สนุก” เป็นกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคือ จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีวิสัยทัศน์ 

คือ “สะพานการค้าและการท่องเท่ียวอินโดจีน”  

มียุทธศาสตร์พัฒนา 1) การค้าชายแดนและ 

ความสมัพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 2) การท่องเท่ียว  

3) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และ  

4) ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือปัญหาสังคมและความ

เดือดร้อนของประชาชน ฟื ้นฟูรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน�าเทคโนโลยีและ

ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาจัดวางระบบและสนับสนุน 

การด�าเนินงานของกลุ ่มจังหวัด สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 

2542 มาตรา 22-23ให้จัดการศึกษาเน้นผู้เรียน

สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ

ตามศักยภาพ รวมถึงความรู้คุณธรรม บูรณาการ

ตามความเหมาะสมแต่ละระดับ (ส�านักนโยบาย

และแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 2542) 

ทั้งในระบบ นอกระบบ ทวิภาคีและเทียบโอน

ประสบการณ์ตามสถานศกึษา ประเภทวิชาหลกัสตูร

ที่เปิดสอน 

กลุ ่มจังหวัด “สนุก” มีหน่วยงานและ 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษา รวม 12 แห่ง ซึง่มข้ีอมลูไม่สมบรูณ์

เก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรียน 

การสอน กระบวนการการจัดการเรียนการสอน  

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องเร่งศึกษาประเด็นดังกล่าว  

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส�าคัญและน�าไปใช้เป็นแนวทาง

พัฒนาแนวความคดิและแนวพัฒนานวตักรรมการ

เรียนรู้ ส่งเสริมระบบการคิดการแก้ปัญหาให้กับ
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นักศึกษาอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ ซึ่งเป็นผลของ

การศึกษาชุดโครงการที่ 2 ที่ต้องน�าเสนอต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือจัดการองค์ความรู ้ 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ระดับอาชีวศึกษา  

ต่อเนื่อง จากการศึกษาในเบื้องต้น คือ

 1) บรบิทท่ัวไปของสถานศึกษา กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

 2) เสนอแนะแนวทาง (guideline) การ

จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้

ของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด

  สถาบันศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 เริ่มจากการ

ศึกษาวชิาชพีสายวสิามญัตามความเหมาะสมของ

ภมูปิระเทศทัง้กสกิรรม หตัถกรรมและพาณิชยการ 

ปีพ.ศ. 2545-2546 มีการจัดการเรียนการสอน

อาชวีศกึษา 842 แห่ง สงักัดส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชวีศกึษาท่ีกระจายในภูมภิาค 416 แห่ง และ

ในเขตเมือง 427 แห่ง (กรมอาชีวศึกษา, 2547; 

สัมภาษณ์นายสมบัติ) โดยจัดการเรียนการสอน

แบบในระบบ (ทวิภาคี) หรือในสถานศึกษาหลัก 

และนอกระบบแบบเทียบโอนประสบการณ์  

ท่ียืดหยุ่นได้ในการก�าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ  

วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและประเมินผล 

การส�าเรจ็การศกึษาจากความเหมาะสมของเน้ือหา

หลักสูตรผลิตและพัฒนาก�าลังคนทางวิชาชีพฝีมือ 

เทคนิคและเทคโนโลยีสอดคล้องตลาดแรงงาน

ต้องการ สภาพปัญหาและบคุคลแต่ละกลุม่ต้องการ

ตามมาตรา 8 พระราชบญัญัตอิาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนการ

อาชีวศึกษาประกอบด้วย หลักสูตร (curriculum) 

การอาชวีศกึษา (วิรชั วรรณรตัน์, 2554) การจดัการ

เรียนการสอน (learning and instructional 

management) การอาชวีศกึษา การวัดประเมนิผล

การเรียนการสอนของหลักสูตร สมรรถนะของครู 

ผูส้อน เครือ่งมอื อปุกรณ์ โสตทศันูปกรณ์ สิง่อ�านวย

สะดวก (fascinators) ในการเรียนการสอนสาย

อาชีพความต้องการแรงงานสายอาชีพ การวัดผล

และประเมินผลของสถาบันการอาชีวศึกษา  

งบประมาณการอาชวีศึกษา อกีทัง้ฉตัรชยั เรืองมณี 

(2551) ยังพบว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู  ้

ด้านอาชีวศึกษา ส่งผลต่อจ�านวนช่างฝีมือช่าง

เทคนิค นักเทคโนโลยี และสมรรถนะของผู้ส�าเร็จ

การศกึษาคอื ความพึงพอใจของสถานประกอบการ

กับความต้องการก�าลงัคนของท้องถ่ิน และประเทศ

ที่เพียงพอ ข้ึนอยู่กับ ศักยภาพผู้เรียน คุณภาพคร ู

ผู้สอน งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ 

ครุภัณฑ์วัสดุฝึกงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรบนฐานสมรรถนะในการฝึกงาน ระบบ

ควบคุมคุณภาพ และบุคลากรอาชีวศึกษาให้

สอดคล้องการเปลี่ยนแปลง เป็นจัดการศึกษาเน้น

พัฒนาผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะทกัษะทีส่ามารถออก

ไปประกอบอาชพีและใช้ชวีติในสงัคมอย่างมคีวาม

สุข มั่นคงในอาชีพภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม 

  คณุภาพการจดัการเรยีนรูด้้านอาชวีศกึษา 

ข้ึนอยูกั่บ หลกัสตูรกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ

คิดแก้ปัญหา แนวทางพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิม

ศักยภาพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา สายอาชีพผสม

ผสานการฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนา

ก�าลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับเทคนิคและ

ระดับเทคโนโลยี รวมถึงยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
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สงูขึน้ท้ังสมรรถนะทกัษะอาชพีในลักษณะผูป้ฏบิตังิาน

อาชีพอย่างอิสระตามโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องความต้องการ

ของตลาดแรงงานคือ มีความรู ้ทฤษฎีสากล

ภูมปัิญญาไปปฏิบติัได้จรงิ ตลอดจน มกีระบวนการ

จัดการเรียนรู ้บริหารหลักสูตรอาชีวศึกษาและ 

ฝึกอบรมวิชาชพี มคุีณภาพ ขึน้อยู่กับ ศักยภาพของ

สถาบันอาชีวศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่จ�าเป็นต่อการ 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและระบบ

ควบคุมคุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษาที่เป็นผลผลิต 

การเป็นช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี 

หมายถึง ผลสมัฤทธ์ิเชงิคณุภาพทางสมรรถนะของ

ผู้ส�าเรจ็การศกึษาสายปฏิบติัการกับผลลพัธ์สดุท้าย

คอื ความพึงพอใจและมัน่ใจของสถานประกอบการ 

และผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณท่ีต้องการว่าจ้างก�าลัง

คนของท้องถิ่นและประเทศอย่างเพียงพอ 

 รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศแห่งการ

จัดการอาชีวศึกษาคือ ความเข้าใจ เข้าถงึวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ นโยบายและ

ประวัติ ความเป็นมาการอาชีวศึกษาด�าเนินงาน 

สู่วิสัยทัศน์ เป็นความปรารถนาของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แสดงถึงมี

ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ เป็นองค์กรมุ ่งมั่นผลิต 

ก�าลังคนและพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถแข่งขัน

ของประเทศและภูมภิาค ภายใต้ยทุธศาสตร์แผนผลติ 

การพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษารองรับวิสัยทัศน์

กระทรวงศึกษาธิการคือ การพัฒนาศักยภาพ 

การอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี กลุ่มอาชีพ ภูมิภาคหลัก 

โดยเร่งปฏริปูระบบความรู ้สร้างและกระจายโอกาส

การศกึษาในสงัคมไทยทัง้เชงิปริมาณและคณุภาพ 

จากการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศสร้างทุนปัญญาชาติพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์รองรับการเป ิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ทัดเทียมนานาชาติ หลักสูตรในต่างประเทศ 

แตกต่างกัน เช่น ประเทศเยอรมนีและเกาหล ี

ใช้ระบบ ทวิภาคี (dual system)/โปรแกรม two-

plus-one มวิีธีการเรยีนการสอน เริม่ต้นอายุแรกเข้า 

เวลาเรยีนรู้ สถานเรียนรู้ทฤษฎีและทกัษะอาชพีกับ

เครือข่ายสถานที่ฝึกงานจริงเพ่ือผลิตก�าลังคนตาม

ความต้องการภาคอุตสาหกรรม ส่วนออสเตรเลีย 

ใช้ระบบศึกษาต่อเนื่องใช้มาตรฐานสมรรถภาพ 

แห่งชาติ (national competency standard :  

NCS) กรอบคุณวุฒิการศึกษาและฝึกอบรม (The 

Australia qualification framework: AQF)  

แต่อังกฤษใช้ฝึกอบรมและศึกษาต่อเน่ืองเริ่มอายุ 

16 ปี ศึกษาวิชาชีพทักษะตามที่ตลาดแรงงาน

ต้องการให้มคีวามรูพ้ื้นฐานด้านเทคโนโลยีและโลก

งานอาชีพที่มีมาตรฐานสมรรถนะ 5 ระดับวิชาชีพ

สอดคล้องการปฏิบตังิานในโลกงานจรงิทีม่คีณุวุฒิ

วิชาชพี (National vocational qualification: NVQ) 

มมีาตรฐานวิชาชพีแห่งชาตทิัว่ไป (General national 

vocational qualifications: GNVQ) พ้ืนฐาน ความรู้

วิชาชีพสู่ตลาดแรงงานทั้งพ้ืนฐาน กลาง สูง และ

ต่อยอดเพ่ิมพูนความรู ้ ทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ภาษา ประสบการณ์ท�างานจริงจัง เช่น วิชาชีพ

บริหารธุรกิจ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

ศิลปะ ท่องเท่ียวการโรงแรม ส่วนสหรัฐอเมริกา 

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนเหมาะสมกับวัยต้ังแต่อนุบาล

ถึงอุดมศึกษาแบบผสมผสานแนวการเรียนรู ้คู ่

การท�างาน สรุปเป็นกรอบการศึกษาดังนี้ 
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ฝึกอบรม (The Australia qualification framework: 
AQF) แตอ่งักฤษใช้ฝึกอบรมและศกึษาตอ่เน่ืองเร่ิม
อาย ุ1 ปี ศกึษาวิชาชีพทกัษะตามท่ีตลาดแรงงาน
ต้องการให้มีความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยีและโลก

งานอาชีพท่ีมีมาตรฐานสมรรถนะ  ระดบัวิชาชีพ
สอดคล้องการปฏิบตัิงานในโลกงานจริงท่ีมีคณุวฒิุ

วิชาชีพ (National vocational qualification: NVQ) 
มีมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติทัว่ไป (General national 
vocational qualifications: GNVQ)  พื ้ น ฐ า น 

ความรู้วิชาชีพสู่ตลาดแรงงานทัง้พืน้ฐาน กลาง สงู 
และต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ภาษา ประสบการณ์ทํางานจริงจงั เช่น 
วิชาชีพบริหารธุรกิจ  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ศิลปะ ท่องเท่ียวการโรงแรม ส่วน
สหรัฐอเมริกาให้ผู้ เรียนเลือกเรียนเหมาะสมกับวยั

ตัง้แต่อนุบาลถึงอุดมศึกษาแบบผสมผสานแนว

การเรียนรู้คู่การทํางาน สรุปเป็นกรอบการศึกษา
ดงันี ้ 

 

 
 

ภาพที่   กรอบการศกึษาครัง้นี ้
 
ระเบียบวธีิการวจิัย 

ก ารศึ กษ า นี ้ เน้ น วิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพ 
(qualitative research) ประชากรคือ  ผู้ บ ริหาร
ระดับสูงเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาและ

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 4 รายคือ 
นายศักดา คงเพชร นายชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์ นาย
ประดิษฐ์ ระสิตานนท์ นายสมบตัิ แสงสว่างสจักุล 
ใช้วิธีสมัภาษณ์เชิงลกึด้วยผู้วิจยัเอง มีแบบสอบถาม

การจดัการเรียนการสอนระดบัอาชีวศกึษา 
- การวางแผนการเรียนการสอน 
- วิธีการจดัการเรียนการสอน 
- ส่ือและเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอน 
- เคร่ืองมือท่ีใช้วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
- การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

แนวทางและนโยบายการจดัการ 
เรียนรู้ท่ีสง่เสริมศกัยภาพผู้ เรียน 
ระดบัอาชีวศกึษาในอนาคต 

บริบททัว่ไปของสถานศกึษาระดบัอาชีวศกึษา 
- หลกัสตูร 
- กลยทุธ์การจดัการเรียนการสอน 
- กลุม่สาขาอาชีพ 
- สมรรถนะของผู้สอน 
- งบประมาณ 

ระเบียบวิธีการวิจัย

 ก า ร ศึ ก ษ า น้ี  เ น ้ น วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 

(qualitative research) ประชากรคือ ผูบ้รหิารระดับ

สูงเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาและส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศึกษา 4 รายคือ นายศักดา 

คงเพชร นายชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์ นายประดิษฐ์ ระสิ

ตานนท์ นายสมบติั แสงสว่างสจักุล ใช้วธีิสมัภาษณ์

เชิงลึกด้วยผู้วิจัยเอง มีแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง

ของค�าถามเชิงนโยบายเป็นเครื่องมือวิจัยชุดท่ี 1 

ควบคูกั่บะการศกึษาวิจยัเชงิปรมิาณ (quantitative 

research) อาศัยเครื่องมือวิจัย 4 ชุด ครอบคลุม

เนื้อหา วัตถุประสงค์ข้อ 1-2 ซึ่งผ่านการทดลอบ

ความเชื่อถือด้วยค่าอัลฟ่าครอนบลัคคือ ชุดผู ้

บรหิาร 0.873 ชดุครผููส้อน 0.921 และชดุนกัศกึษา 

0.958 เพ่ือสรุปผลวิจัยเชิงปริมาณ รวมทั้งส้ิน 

19,210 ราย เป็นวธีิสุ่มตวัอย่างแบบการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  

ผู ้บริหารนโยบายการอาชีวศึกษาและกระทรวง 

ศึกษาธิการ ฝ่ายปฏิบัติงานพ้ืนที่คือ ผู ้บริหาร  

ครผููส้อน และนกัศกึษาสถาบนัอาชวีศกึษา 12 แห่ง 

3 จังหวัด 642 ราย จังหวัดนครพนม 5 สถาบัน 

สกลนคร 4 สถาบัน มุกดาหาร 3 สถาบัน อยู่ใน 

ปี 2555 – 2558 และน�าผลวิจัยเชิงปริมาณไปศกึษา

เก่ียวกับการจัดการองค์ความรู้แบบการระดม 

ความคิดจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องสรุปเป็นผลวิจัย 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ศกึษาข้อ 3 และน�าไปพัฒนา

สร้างสื่อการเรียนการสอนระดับอาชีวะต่อไปอย่าง

ต่อเนื่อง
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลเชงิปฏิบตักิาร (Practical contributions) 

ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องการอาชีวศึกษาได้เข้าใจสภาพ

บริบทและการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียน

การสอน กระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา เป็นข้อค้นพบไปใช้ก�าหนด

นโยบาย กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพทักษะการปฏิบัติ

งาน รวมถึงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในระบบคิดแก้

ปัญหาสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานใน

พ้ืนท่ีให้บรรลุเป้าหมายหรือมีประสิทธิผลอย่าง

จริงจัง

  ผลทางทฤษฎ ี(Theoretical contributions) 

นักวิชาการสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

ใหม่ให้กับผู ้เรียนสายอาชีพได้พัฒนาระบบคิด 

ในการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่เชิงระบบ 

รวมถึงน�าผลวิจัยครั้งน้ีเป็นฐานข้อมูลจัดการเรียน

การสอน การวิจัยพัฒนาเรียนรู้สายวิชาชีพอนาคต

ผลการวิเคราะห์

 ข ้อค ้นพบวัตถุประสงค ์ข ้อ 1 พบว ่า  

จังหวัดมุกดาหาร นครพนมและสกลนครมี 

สถานศึกษาสายอาชีพ 12 แห่ง โดยทุกแห่ง

 1.1 มีบริบทการเรียนการสอนทั่วไปคือ 

  ก)  เปิดสอนหลกัสตูรระยะสัน้ ยกเว้น

วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ธาตุพนม และเทคนิค

สกลนคร ส่วนปริญญาตรีเปิดสอนท่ีวิทยาลัย 

เทคนิคนครพนมและการอาชีพธาตุพนม และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับปวช. และปวส. 

ที่เปิดสอนคือ ข) อาชีพอุสาหกรรมและพาณิชยกร

รม ยกเว้นอาชีพทางความคิดสร้างสรรค์และ 

บริการมีเปิดสอนที่มุกดาหาร นครพนม และอาชีพ

การเกษตรกรรมมีเปิดสอนที่เทคโนโลยีดอนตาล 

  ค)  มุง่สร้างสมรรถนะของหลักสูตรคอื 

หลักสูตรระยะสั้นมุ ่ งให ้มีความรู ้และทักษะ 

พ้ืนฐานท�างานเลก็น้อย ระดบั ปวช.ให้มคีวามรูแ้ละ

ทักษะพ้ืนฐานท�างานเล็กน้อยเป็นเพียงผู้บริหาร

ระดับล่างและกลาง ระดับปวส.ให้มีความรู้ทักษะ

ท�างานดีเป็นผู ้บริหารระดับกลางและสูง ระดับ

ปริญญาตรีให้มีความรู้และทักษะท�างานดีเป็น 

ผู้บริหารระดับกลางถึงมอือาชีพ ง) มีรูปแบบกลยุทธ์

ที่ใช้จัดการเรียนรู้ที่ดีคือ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

เทคโนโลยีและการจัดการนครพนม และวิทยาลัย

การอาชพีพรรณนานคิมอาสยัแบบระบบฐานข้อมลู 

โดยให้ค้นคว้าเองจากห้องสมุดใช้มากที่สุดร่วมกับ

แบบบุคคลสู่บุคคล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญและครูสอน 

จ) วุฒขิองครูส่วนใหญ่คอื ระดบัปรญิญาตรแีละโท 

ยกเว้นวทิยาลยัการอาชพีนวมนิ- ทราชนิมีกุดาหาร 

เทคนิคนครพนมและการอาชีพธาตุพนม เทคนิค

สกลนคร และสารพัดช่างสกลนครมีปริญญาเอก 

และ จ) ลกัษณะครผููส้อนส่วนใหญ่ เป็นครอูตัราจ้าง

มีมากท่ีสุดคือ จังหวัดมุกดาหาร นครพนมและ

สกลนครตามล�าดับ

 ข้อค้นพบของวัตถุประสงค์ข้อ 1 ดังนี ้

 1.2  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

สายอาชีพ มีผลวิเคราะห์ สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ตัวแปลข้อค้นพบ

การจัดกระบวนการเรียนการสอน

มุกดาหาร นครพนม สกลนคร
F-test Sig.

M S.D. M S.D. M S.D.

ความคิดเห็นของครูผู้สอน (n=239 ราย)

1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.80 0.68 1.55 0.60 1.70 0.59 3.440* 0.034

2. เตรียมล่วงหน้า เครื่องมือวัด ประเมินผล 2.61 0.49 2.45 0.50 2.42 0.55 3.327* 0.038

3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน 2.60 0.49 2.55 0.55 2.36 0.56 4.235* 0.016

4. ใช้รายงานและพิจารณาชิ้นงานเดี่ยว 2.07 0.63 1.99 0.69 2.29 0.56 4.933* 0.008

ความคิดเห็นของนักศึกษา (n=391 ราย)

1. ทัศนศึกษานอกสถานที่ 2.77 0.54 2.44 0.77 2.75 0.61 9.375* 0.000

2. ใช้โสตทัศนูปกรณ์: คอม วีดีโอ เครื่องฉาย 2.61 0.49 2.44 0.54 2.60 0.49 3.670* 0.026

3. น�าความรู้ท่ีได้สร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 2.28 0.94 2.32 0.92 2.63 0.78 6.226* 0.002

 ความคิดเห็นของครู ส่วนใหญ่เห็นว่า  

มีกระบวนการจัดการเรียนแตกต่างกันคือ ก) การ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ข) การวางแผนเตรียม 

การสอนล่วงหน้า การวิเคราะห์เนื้อหาที่สอนให้

สอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์และล�าดับ

เน้ือหาที่สอน ค) การเตรียมเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้นักศึกษา ง)การใช้แบบ

ทดสอบวิธีวัดประเมินผลความรู ้ภาคทฤษฎีใน 

ชัน้เรยีนซึง่มวิีทยาลยัจงัหวัดมกุดาหารใช้มากท่ีสดุ 

และ จ) เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินผลเรียนรู้คือ งานชิ้น/งาน

เดี่ยว ที่สามารถน�าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

ใหม่ๆ โดยมีวิทยาลัยจังหวัดสกลนครใช้มากที่สุด 

 ความเห็นของนักศึกษา ส ่วนใหญ่เห็นว่า มี

กระบวนการจัดการเรียนแตกต่างกันคือ ก) การ

จัดการเรียนรู้ในวิชาโดยวิธีพาไปทัศนศึกษานอก

สถานที ่ข) การใช้ส่ือโสตทัศนปูกรณ์จากคอมพิวเตอร์ 

วิดีโอ เครื่องฉายภาพหรือสไลด์ ค) การใช้ความรู้

จากหลักสูตรน�าไปสร้างส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม

ใหม่ๆ ได้

 ข้อค้นพบวัตถุประสงค์ข้อ 2 ดังนี้ 

 จากการวิจยัอาศยัแบบสอบถามเชงิปรมิาณ

เป็นเครื่องมือ ได้ผลสรุปของการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้

 1.3  แนวทาง (guide line) การจัดการ

เรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาของ สถาบัน 

พบว่า

    ผูบ้รหิารส่วนใหญ่ ต่างเห็นว่า ศกัยภาพ

ของนักศึกษา ข้ึนอยู่กับ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ท่ีใช้พัฒนาการเรียน

การสอน สถานที่ออกก�าลังกาย สวัสดิการครู และ

จัดทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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 ครูผู้สอนส่วนใหญ ่ต่างเห็นว่า ศักยภาพ

ของนักศึกษา ขึ้นอยู่กับ การก�าหนดวิสัยทัศน์ 

ในอนาคตต้องชัดเจน การจัดเครื่องมืออุปกรณ ์

โสตทศันูปกรณ์ สิง่อ�านวยสะดวกให้มสีภาพแวดล้อม

เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสร้างโอกาส

พัฒนาสมรรถนะพิเศษทางภาษา สือ่สาร เทคโนโลยี 

และการสนับสนุนเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอน

โดยเชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้

ที่สร ้างมโนทัศน์ใหม่ๆ ซึ่งทุกสถาบันต้องการ 

มากที่สุด 

นักศึกษาส่วนใหญ่ ต่างเห็นว่า ศักยภาพ

ของนกัศกึษา ขึน้อยู่กับ การจดัหาสถานท่ีออกก�าลงั

กายและเล่นกีฬา และการจัดการประสบการณ ์

การเรียนรู ้กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความอยากรู ้ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้มากขึ้น อีกท้ังได้ให้

แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาเพ่ือให้

มีคุณภาพในการเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียนคือ  

การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถานศึกษา

กับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพใน 

การเข้าสู่อาเซียน ซึ่งจังหวัดนครพนมต้องการให้มี

มากที่สุด 

สรุปผลวิจัย และการอภิปรายผล

จากข้อค้นพบข้างต้นน�าไปสู่การปฏิบัติ 

ดังนี้ 1) สถาบันการอาชีพศึกษาต้องมีบริบทการ

จัดการหลักสูตรตามพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

พุทธศักราช 2546 และ 2547 และนโยบาย สคอ. 

โดยระมัดระวังประเด็นส�าคัญคือ การก�าหนด

สมรรถนะความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาของ

แต่ละหลักสูตรกลุ่มอาชีพที่แต่ละแห่งแตกต่างกัน 

ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายของ สคอ. ด้วย

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ

และกระทบต่อคุณภาพสมรรถนะที่จ�าเป็นของ

นักศึกษาเมื่อส�าเร็จการศึกษานั้นแตกต่างกันโดย

สิ้นเชิง เพราะอาจส่งผลต่อเนื่องให้นักศึกษาขาด

โอกาสในการประกอบอาชีพและการพิจารณาเงิน

เดอืนตามคณุวุฒทิางการศกึษา และค�าถามทีต่าม

มาคือ สาเหตุท่ีแท้จริงนั้นมาจากเรื่องใด? ท�าไม 

ผู้บริหารสถาบันฯ ไม่ปฏิบัติตาม สคอ.ท�าไมไม่รู ้

ไม่เข้าใจในนโยบายใหม่ๆ ? 

สอดคล ้องค�าสัมภาษณ์นายสมบัติ  

แสงสว่างสัจกุล รองเลขาธิการส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา กุมภาพันธ์ 2555 คือ 

ก�าหนดสมรรถนะระดับความรับผิดชอบและ

มาตรฐานแต่ละหลักสูตรกลุ่มอาชีพให้ชัดเจนใน

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบบริหารสถาบัน

การอาชีวศึกษา จาก 416 แห่ง เป็นสถาบัน

อาชีวศึกษา 19 แห่ง 

นอกจากนี ้ยังพบว่า การพัฒนาใช้ กลยุทธ์

หลักสร ้างองค์ความรู ้ เฉพาะทางเพ่ือบ่งบอก 

ความเป็นอัจฉริยะ (wisdom) ของการอาชีวศึกษา 

คือ การขยายระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงคนกับ

เอกสาร ผสมผสาน แบบบุคคลสู่บุคคล เชื่อมโยง

คนกับคน เพื่อถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากผู ้รู ้  ผู ้มีภูมิปัญญาสู ่

นักศึกษามากข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษา

แต่ละหลักสูตรสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  

แก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ คิดค้นนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และมีห้องสมุด 

ที่มีต�ารา เอกสาร อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนรู้

ที่ทันสมัย เป็นกลยุทธ์ 
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สอดคล้องวิรัช วรรณรัตน์. (2554) ที่ว่า 

ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อมาตรฐานการประกัน

คณุภาพให้เกดิความคุ้มค่าในการจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย ์ของสถาบัน 

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีผลต่อเน่ือง 

ให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนสายอาชีพ 

มีระบบเครือข่ายหลายรูปแบบร่วมกันอย่างมี

คุณภาพประโยชน์ในการผลิต พัฒนาก�าลังคนของ

ประเทศไทย และแนวคิดของ Nonaka และ 

Takeuchi (1995) และDorothy Leonard & Walter 

Swap (2556 ) ทีว่่า กลยุทธ์เชือ่มโยงบคุคลสูบ่คุคล 

(personalized strategy) จากการใช้สมองของทีม

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางของ

สถาบันคือ ใช้ความรู้โดยนัย (tacit knowledge)  

ที่มีที่ฝ ังลึกอยู ่ภายในตัวบุคคลนั้นๆ มาสร้าง 

ความสามารถท่ีล�้าลึกหรือมีคลังประสบการณ์

มากมายมาเพ่ิมเติมการตัดสินใจแบบหย่ังรู ้  

นบัเป็นบ่อเกิดคุม้ค่าประโยชน์ย่ิงต่อผูเ้รยีน สถาบนั 

สถานประกอบการและชาตโิดยล�าดบั สอดคล้องกับ  

เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom อ้างถึงใน  

อักษร สวัสดี 2542 : 26-28) อธิบายว่า มนุษย์มี

กระบวนการเชื่อมโยงจัดระเบียบในการรับรู ้เชิง 

พุทธิพิสัย (cognitive domain) ต้ังแต่มีความรู้ 

เข้าใจ จนเกิดความคิดรวบยอด (comprehension) 

น�าไปปรับใช้ (application) วิเคราะห์ (analysis) 

สังเคราะห์ (synthesis) ประเมินผล (evaluation) 

พัฒนา (developion)

ข้อเสนอแนะ จากผลท่ีได้วิเคราะห์และ

สังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณกับวิจัยคุณภาพ 

ครั้งนี้  น�ามาสรุปเป็นแนวทางพัฒนาสถาบัน 

การอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติจริง คือ 

เชิงนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการและ

สคอ. 

 1. ควรก�าหนดนโยบายชัดเจนเก่ียวกับ

การจัดงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้สายอาชีพ

ในทิศทางท่ีรัฐต้องการ และพัฒนาสมรรถนะของ 

ผู้บริหาร หลักสตูร ครผูู้สอน นกัศกึษาทกุกลุ่มอาชพี

เรียนรู้แนวใหม่ กิจกรรมจิตส�านึก จิตสาธารณะ  

การพัฒนาการคดิแก้ปัญหา องค์ความรู้และทักษะ

สร้างเอกลกัษณ์ของนกัศกึษาอาชวีศกึษาให้ชดัเจน 

2. ควรเร่งพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนสายอาชีพ 

โดยเร่งจัดกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการ

คิดแก้ปัญหาสายอาชีพให้ครอบคลุมบริบทการ

อาชีวศึกษา และสนับสนุนงบประมาณ จ�านวนครู 

โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และสื่อออนไลน์

และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

อาชีพแบบผสมผสานเชื่อมโยงสร้างคุณค่าให้

นักศึกษาอย่างมีเป้าหมาย ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 การผสมผสานการจัดกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการคิดแก้ปัญหา
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นี  ้นํามาสรุปเป็นแนวทางพัฒนาสถาบันการ

อาชีวศกึษาสูก่ารปฏิบตัจิริง คือ  
เชิงนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการและ

สคอ.  
 1. ควรกําหนดนโยบายชัดเจนเก่ียวกับ

การจดังบประมาณสนบัสนนุการเรียนรู้สายอาชีพ

ในทิศทางท่ีรัฐต้องการ และพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ บริหาร หลักสูตร ครูผู้ สอน นักศึกษาทุกกลุ่ม
อาชีพ เรียน รู้แนวใหม่  กิจกรรม จิตสํานึก  จิต
สาธารณะ  การพัฒนาการคิดแก้ปัญหา  องค์

ความรู้และทักษะสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษา

อาชีวศกึษาให้ชดัเจน  
. ควรเร่งพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนสาย

อาชีพ  โดยเร่งจัดกระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการคิดแก้ปัญหาสายอาชีพให้ครอบคลมุ

บริบทการอาชีวศึกษา และสนับสนุนงบประมาณ 
จํานวนครู โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ส่ือออนไลน์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ทกุกลุ่มอาชีพแบบผสมผสานเช่ือมโยงสร้าง

คณุคา่ให้นกัศกึษาอยา่งมีเป้าหมาย ดงัภาพท่ี    
 

 
 

ภาพที่   การผสมผสานการจดักระบวนการเรียนการสอน กระบวนการคดิแก้ปัญหา 
 

.รัฐบาลควรให้ความสําคัญการเพิ่ม

สมรรถนะ ศกัยภาพของครูผู้สอนและผู้ เช่ียวชาญ 
เพ่ือพัฒนาความเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 

กําหนดมาตรฐานและสมรรถนะพืน้ฐานของผู้ เรียน 
โดยยึดมาตรฐานสากลของภูมิภาคอาเซียนเป็น

หลกั ดงัภาพท่ี 3  

การจดัระบบคิด

ในการแก้ปัญหา

ให้กบัผู้ เรียน 

สิ่งสนบัสนนุ 
การเรียนรู้ 
สายอาชีพ 

แนวทางพฒันา

คณุภาพของผู้ เรียน

สายอาชีพ 

บริบททัว่ไปของ

สถานศกึษาระดบั

อาชีวศกึษา 

การจดัการเรียน

การสอน 
สายอาชีพ 

3.รัฐบาลควรให้ความส�าคัญการเพ่ิม

สมรรถนะ ศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือพัฒนาความเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 

ก�าหนดมาตรฐานและสมรรถนะพ้ืนฐานของผูเ้รยีน 

โดยยึดมาตรฐานสากลของภูมิภาคอาเซียนเป็น

หลัก ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอนแตล่ะหลกัสตูรกลุม่อาชีพของสถาบนัอาชีวศกึษา 
และเครือขา่ย 

วิสยัทศัของสถาบนั 

การยกระดบัสมรรถนะของ

นกัศกึษา 

การยกระดบัสมรรถนะของ

สถาบนั 

การยกระดบัศกัยภาพ 

ของผู้สอน 

การวดัและประเมินองค์

ความรู้ของนกัศกึษา 

วิธีการสอน/ถ่ายทอดความรู้ 

การวางแผนการเรียน 
การสอน 

กระบวนการจดัการเรียน 
การสอน 

เพิ่มสมรรถนะให้นักศึกษา: ให้มีโอกาสพฒันาสมรรถนะทางภาษา การส่ือสาร 
เทคโนโลยี เคร่ืองมือ อปุกรณ์ โสตทศันปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวดให้สภาพแวดล้อม
เอือ้ตอ่การเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษากบัสถานประกอบการ
ท่ีมีช่ือเสียง  

เพิ่มสมรรถนะให้สถาบนั: มีระบบเครือข่ายระดบัมธัยม (ต้นนํา้) สถานฝึกงาน (กลาง
นํา้) และสถานประกอบการ (ปลายนํา้) เพ่ิมคา่ในการเรียนการสอนให้นกัศกึษา 

เพิ่มสมรรถนะให้ครูผู้สอน: จดัอบรมความรู้ความสามารถในการสอนและวิชาท่ีสอน –
ใช้โสตทศันปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  -สนบัสนนุให้ศกึษาตอ่ทงัภายในและ
ตา่งประเทศ –สร้างจิตสํานกึรักวิชาชีพครู  -พฒันากระบวนการจดัสมรรถนะครูและกด
ระเบียบใหม่สง่เสริมครูผู้สอนมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ การแก้ปัญหา: อตัราครูไม่
เพียงพอ –ครูมีภาระงานมาก -ครูไม่มีความรู้ความสามารถในวิชาท่ีสอน 

ผลการเรียนมาตรฐานสายอาชีพ: ใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิชัน้เรียนภาคทฤษฎีร่ม
กบัการทดสอบด้านอ่ืนๆ เช่นทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การปฏิบติัและการ
เรียนรู้ท่ีวดัจากสภาพจริง 
เกณฑ์การวัดมาตรฐานการศึกษา: ความพงึพอใจของสถานประกอบการในสมรรถนะ
นกัศกึษา -การสงัเกตพฤติกรรมมีคณุธรรม จริยธรรมเป็นท่ียอมรับของชมุชน และท้องถ่ิน 
–การสํารวจผู้สําเร็จการศกึษา สามารถศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ และสํารวจการยอมรับ
ของผู้ปกครองและชมุชนในการสง่บตุรหลานเข้าเรียนมีจํานวนเพ่ิมขึน้ 

การถ่ายทอดความรู้: ศกึษาดงูานนอกสถานท่ี -ใช้โสตทศันปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ วีดีโอ 
เคร่ืองฉายภาพ) ตํารา คูมื่อ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนเวบ็ และเวบ็ออนไลน์
ช่วยสอน 

การวางแผน: เตรียมตวัสอนล้วงหน้า วิเคราะห์เนือ้หาวิชาท่ีสอนตามหลกัสตูร กําหนด
วตัถปุระสงค์และลําดบัเนือ้หาท่ีสอน 

การวางแผนของครูผู้สอน วิธีการท่ีใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ศกัยภาพของครู การวดัและ
ประเมินผลการเรียน มาตรฐานการศกึษาของสถาบนั 

สมรรถนะของสถาบนั สอดคล้อง วิสัยทศัน์ของ สอศ. 

ภาพที่ 3 แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรกลุ่มอาชีพของสถาบันอาชีวศึกษา

และเครือข่าย
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4. ผู้บริหารสถาบัน ควรมีวิสัยทัศน์กว้าง

ไกลในการก�าหนดทศิทางของสถาบนัให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตรงกับ

ความต้องการของผูป้ระกอบการและตลาดแรงงาน

ด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่และประเทศชาติและกลุ่ม

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) โดยมนี

โยบายภาครัฐผลักดัน ดังภาพที่ 4
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4. ผู้ บ ริหารสถาบัน  ควรมี วิสัยทัศ น์

กว้างไกลในการกําหนดทิศทางของสถาบันให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ตรงกับความต้องการของผู้ ประกอบการและ

ตลาดแรงงาน ด้านอาชีวศึกษาในพื น้ ท่ี และ

ประเทศชาติและกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) โดยมีนโยบายภาครัฐผลกัดนั ดงั
ภาพท่ี  

 

 
 

ภาพที่ 4 แนวทางพฒันากระบวนการเรียนการสอนทัว่ไป เชิงนโยบาย 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย

Causal Factors Affecting Performance Effectiveness of Personnel Attached to 
the Provincial Electricity Authority in five Eastern Provinces of Thailand
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บทคัดย่อ

 การวิจยัน้ีมวัีตถุประสงค์ 2 ประการคอื 1) เพ่ือวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของปัจจยัเชงิเหตผุล

ทีม่ผีลต่อประสทิธิผลการปฏิบติังานของบคุลากร และ 2) เพ่ือศกึษาความสมัพันธ์เชงิเหตผุลตามแบบจ�าลอง

สมการโครงสร้าง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาได้มาจากแบบสอบถาม

พนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก จ�านวน 21 แห่ง  

จ�านวน 547 คน (99.45% ของกลุ่มตัวอย่างและการเลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน) และวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์เส้นทาง ด้วยโปรแกรม LISREL Version  

8.80 แบบ Basic Model 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร ตามแบบจ�าลองเป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติคือ Chi-Square = 192.63, df = 182,  

P-value = 0.28053 และ RMSEA = 0.024 และน�้าหนักองค์ประกอบ ≥ 0.70 และ 2) ประสิทธิผลการ 

ปฏบิตังิานของบคุลากรการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพ้ืนที ่5 จงัหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้รบัอทิธิพล 

ทางตรงเชิงบวกมาจาก 2 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยความยุติธรรมในองค์การและ (2) ปัจจัยพฤติกรรมการ 

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่วนปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความผูกพันต่อองค์การพบว่า 

ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ในขณะเดียวกัน ประสิทธิผลการ 
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ปฏิบัติงานของบุคลากรได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยความยุติธรรม 

ในองค์การ และปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ โดยส่งผ่านปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ 

องค์การ 

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, ความยุติธรรมในองค์การ, ความผูกพันต่อองค์การ, พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ, ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ABSTRACT

 The purposes of this research were twofold: Firstly, to analyze the causal confirmatory 

factors affecting performance effectiveness of the above personnel, and Secondly, to study  

causal relationships with the structural equation model of the performance effectiveness of the 

Authority. Data used in the study were drawn from the staff and employees working at the  

Authority via questionnaire, given by 547 people or 99.45%. from the sample and multi-stage 

random sampling). Statistics applied in the analysis included percentile, mean, standard  

deviation, confirmatory factor analysis and path analysis using the base model LISREL Program 

Version 8.80. 

 It was found that: 1)Confirmatory factors of the model that affected the performance 

effectiveness of personnel of Provincial Electricity Authority in five Eastern Provinces of Thailand 

were fit with the statistical agreements in which Chi-Square = 192.63, df = 182, P-value = 0.28053, 

RMSEA = 0.024 and factor loading ≥ 0.70. 2) personnel performance effectiveness received a 

positive direct effect from 2 factors including (1) organizational justice factor and (2) organizational 

citizenship behaviors factor. These 2 following factors had no direct effects on personnel 

performance effectiveness, namely transformational leadership and organizational commitment. 

Also, it was found that personnel performance effectiveness received positive indirect effects 

from transformational leadership factor and organizational commitment factor through  

organizational citizenship behaviors factor. 

Keywords: Transformational leadership, Organizational Justice, Organizational commitment, 

Organizational citizenship behaviors and Performance effectiveness of personnel
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บทน�า

 การไฟฟ ้าส ่วนภูมิภาค หรือ  กฟภ. 

(Provincial Electricity Authority : PEA) เป็น

รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค กลุ่มพลังงาน 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จ�าหน่ายและ 

ให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคของ

ประเทศไทย โดยภาคตะวนัออกเป็นแหล่งรายได้หลกั

ของ กฟภ. ด้วยเหตุนี้ การไฟฟ้าในภาคตะวันออก

จงึมีปรมิาณงานและการแข่งขนัทางธุรกิจมากกว่า

การไฟฟ้าในภาคอื่น

 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กฟภ. ยังมีความ

ขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของบุคลากรในแต่ละ

พ้ืนที่ว่า ควรใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นมาตรฐานเพ่ือให้

เกิดความเป็นธรรม ด้วยเหตุน้ีจงึท�าให้บคุลากรบาง

ส่วนของ กฟภ. ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกรูส้กึว่าตนเอง

ไม่ได้รบัความยุตธิรรมจากองค์การ ซึง่หากองค์การ

ต้องการประสบความส�าเร็จและมีความสามารถ 

ในการแข่งขัน ปัจจัยส�าคัญคือบุคลากรจะต้อง 

ได้รับความยุติธรรมจากองค์การ เพราะเมื่อใดท่ี

บุคลากรได้รับความเป็นธรรมจากผู้บริหารหรือ

องค์การ บุคลากรจะแสดงออกถึงความผูกพัน 

ต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ โดยปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

การปฏบิตังิานของบคุลากรและเป็นส่วนสนับสนนุ

ให้องค์การประสบความส�าเร็จและความสามารถ

ในการแข่งขนัทางธุรกิจ (Johnson, 2010; Wilson, 

2010; Saksida, 2014)

 ทั้งนี้ นอกจากความยุติธรรมในองค์การ

แล้ว ภาวะผู ้น�าถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยส�าคัญท่ีมี

อทิธิพลต่อประสทิธิผลการปฏิบตังิานของบคุลากร 

(Overbey, 2010)เนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้น�า

จะสือ่ถึงคณุธรรม ความเท่ียงธรรม ความมเีหตุมผีล 

และความเหมาะสม รวมถึงการสร้างความสมัพันธ์

ระหว่างผู้น�ากับผู้ตาม โดยความสัมพันธ์ที่เกิดจาก

พฤติกรรมของผู้น�าจะสร้างจิตส�านึกให้ผู้ตามเกิด

ความผูกพันและแสดงพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจผสมผสานความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีมีทั้งหมด  

ปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์การประสบความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมาย (Tuttle, 2009; Ennis, 2013; Asrar, 

2014) 

 จากการศกึษาเอกสารงานวิจยั ท�าให้ผูว้จิยั

ได้เล็งเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นในการ

ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและแนวทางในการพัฒนา 

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสรุปได้ว่า ปัจจัย 

ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต ่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 

ของบุคลากรน้ัน เก่ียวข้องกับ ภาวะผู ้น�าการ

เปลีย่นแปลงความยุตธิรรมในองค์การ ความผกูพัน

ต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การโดยการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา

เพ่ือพฒันาและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนื

ของโมเดลเชิ งสาเหตุป ัจจัย ท่ีมี อิท ธิพลต ่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งผลการ

วิจัยสามารถสรุปถึงปัจจัยเชิงสาเหตุเพ่ือเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลต่อ 

ความส�าเร็จและความอยู่รอดขององค์การต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของปัจจัยเชิงเหตุผลที่มีผลต่อประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย
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 2.  เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์เชงิเหตุผลตาม

แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation 

Model) ประสทิธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการ

ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพ้ืนท่ี 5 จงัหวัด ภาคตะวันออก

ของประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย

 ผูวิ้จยัได้ศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัย โดยมีการน�าเสนอเรียบเรียง 

ดังนี้

 1. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง จากการ

ทบทวนวรรณกรรม หมายถึง พฤติกรรมของผู้น�าที่

ให้ความใส่ใจต่อการท�างานของผู้ตาม และท�าให้ 

ผู ้ตามสร้างผลงานได้เกินความคาดหวังแล้ว 

ยังช่วยเหลือให้ผู้ตามเปลี่ยนจุดยืนของตนจากท�า

ประโยชน์เพ่ือตนเองไปเป็นท�าประโยชน์เพ่ือ 

ส่วนรวมหรอืองค์การ ตามแนวคดิทฤษฎีภาวะผูน้�า

การเปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1990),  

Fox (2011), Nichols (2016) มีตัวแปรสังเกต  

4 องค์ประกอบคือ 1) ด้านอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  

2) ด้านการจูงใจเพ่ือสร้างแรงดลใจ 3) ด้านการ 

กระตุ ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการค�านึงถึง

ปัจเจกบคุคล  และจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 

มีความสัมพันธ ์กับความยุติธรรมในองค์การ  

ความผูกพันต่อองค์การพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร

 2.  ความยุติธรรมในองค์การ จากการ

ทบทวนวรรณกรรม หมายถึง  การกระจายผลตอบแทน

และทรัพยากรตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลง การให้

ประโยชน์ต่อบุคคลอย่างต่อเน่ือง ความเป็นกลาง

ของผู้บริหาร ความถูกต้องของข้อมูล คุณธรรม

จริยธรรมความบริสุทธ์ิใจ ความจริงใจ ความ

นอบน้อม และความถูกต้อง ตามแนวคิดทฤษฎี

ความยุติธรรมในองค์การของ Colquitt (2001), 

Wilson (2010), Hassan (2014) มตีวัแปรสงัเกต 4 

องค์ประกอบคือ 1) ด้านผลตอบแทน 2) ด้าน

กระบวนการขององค์การ 3) ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลในองค์การ และ 4) ด้านข้อมูล

ข่าวสาร และจากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

พบว่า ปัจจัยด้านความยุติธรรมในองค์การมี

อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

 3.  ความผูกพันต่อองค์การ จากการ

ทบทวนวรรณกรรม หมายถงึ ความจงรกัภกัด ีความ

ศรทัธาต่อเป้าหมายและค่านยิมขององค์การ ความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความต้องการเป็นสมาชิกของ

องค์การตลอดไป ตามแนวคิดทฤษฎีความผูกพัน

ต่อองค์การของ Meyer & Allen (1997), Eda 

(2013), Asrar (2014) มีตัวแปรสังเกต 3 องค์

ประกอบคอื 1) ด้านความรู้สกึ 2) ด้านการคงอยู่กับ

องค์การ และ 3) ด้านบรรทัดฐาน และจากการ

ทบทวนงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องพบว่า ปจัจยัด้านความ

ผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีององค์การ และประสทิธิผลการปฏิบตัิ

งานของบุคลากร 

 4.  พฤติกรรมการเป ็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ จากการทบทวนวรรณกรรม หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีอยู่นอกเหนือจากข้อก�าหนดในหน้าที่ 

โดยเกิดจากความสมคัรใจของแต่ละบคุคล เป็นรูป

แบบที่องค์การคาดหวัง ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎี
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ 

Podsakoff et al. (2000), Organ, Podsakoff & 

MacKenzie (2006), Samanvitha & Jawahar 

(2013) มีตัวแปรสังเกต 7 องค์ประกอบคือ 1) 

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 2) ความมีน�้าใจ

เป็นนักกีฬา 3) ความภักดีต่อองค์การ 4) การปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบขององค์การ 5) การคิดอย่าง

สร้างสรรค์ 6) การให้ความร่วมมือ และ 7) การ

พัฒนา และจากการทบทวนงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องพบ

ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การมอีทิธิพลต่อประสทิธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร

 5.  ประสิทธิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร 

ผู ้วิจัยได้น�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บคุลากรการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคและมาตรฐานไฟฟ้า

โปร่งใส มาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัด

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาคในพ้ืนที ่5 จังหวัดภาคตะวันออก ส�าหรับ

การวิจยัครัง้น้ี ซึง่มตีวัแปรสงัเกต 3 องค์ประกอบคอื 

1) ด้านผลงาน 2) ด้านพฤติกรรม และ 3) ด้านความ

โปร่งใส จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า 

ปัจจัยด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ได้รับอิทธิพลจากภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง  

ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ 

และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
การดาํเนินการวจิัย 

ประชากร คือ บคุลากรของการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคในพืน้ท่ี 5 จังหวัด ภาคตะวนัออกจํานวน 
2 แห่ง จํานวนทัง้หมด2,019 คน ประกอบด้วย 
พนักงาน จํานวน ,473 คน และลูกจ้าง จํานวน 
56 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi – Stage Random Sampling) โดย
จําแนกกลุม่ตวัอยา่ง ประชากร ออกเป็น 2 กลุม่คือ 
กลุม่พนกังาน และกลุม่ลกูจ้าง กําหนดสดัสว่นของ
กลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มแยกตามสํานกังานการ

ไฟฟ้าสว่นภมิูภาค และใช้วิธีการเลือกสุม่อย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม

ท่ีผู้วิจยัได้พฒันาขึน้จากการสงัเคราะห์ข้อมลูตาม

แนวคิดทฤษฎี โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า  5 ระดับ  ต่อจากนัน้ผู้ วิจัยได้ นํา
แบบสอบถามนีไ้ปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน 5 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรง (Validity) ของเคร่ืองมือ
ในด้านเนือ้หา ภาษา ข้อความ ความหมายและ
โครงสร้าง รวมทัง้การตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างเนื อ้หากับสิ่ ง ท่ี ต้องการศึกษา  (Item 

ความยุติธรรมใน

องค์การ 

ด้านผลตอบแทน 

ด้านกระบวนการ 

ด้านความสมัพนัธ์ 

ด้านข้อมลูข่าวสาร คิดสร้างสรรค์ 

ความภักด ี ปฏิบัติตามระเบียบ นํา้ใจเป็นนกักีฬา ความช่วยเหลือ 

พฒันาตนเอง 

ให้ความร่วมมือ 

พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดี 

ด้านบรรทดัฐาน ด้านการคงอยู ่ด้านความรู้สกึ 

ความผกูพนัต่อ

องค์การ 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ภาวะผู้ นํา 
การเปล่ียนแปลง 

ด้านการจงูใจเพ่ือสร้างแรง

ด้านอิทธิพลเชิงอดุมการณ์ 

ประสิทธิผลการ

ปฏิบตัิงาน 

ด้านผลงาน 

ด้านพฤติกรรม 

ด้านความโปร่งใส 
ด้านการคํานงึถึงปัจเจกบคุคล 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การด�าเนินการวิจัย

 ประชากร คือ บุคลากรของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

จ�านวน 21 แห่ง จ�านวนทัง้หมด2,019 คน ประกอบ

ด้วย พนักงาน จ�านวน 1,473 คน และลูกจ้าง 

จ�านวน 546 คน

 กลุ ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling)  

โดยจ�าแนกกลุม่ตวัอย่าง ประชากร ออกเป็น 2 กลุม่

คือ กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกจ้าง ก�าหนดสัดส่วน

ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มแยกตามส�านักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และใช้วธีิการเลอืกสุม่อย่าง

ง่าย (Simple Random Sampling)

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัคอืแบบสอบถาม

ที่ผู ้ วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ข้อมูล 

ตามแนวคิดทฤษฎี โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตร

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้น�า

แบบสอบถามนี้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน 

เพ่ือตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือ 

ในด้านเนื้อหา ภาษา ข้อความ ความหมายและ

โครงสร้าง รวมทั้งการตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่ต ้องการศึกษา (Item 

Objective Congruence: IOC) ผลการค�านวณ 

ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ

ส่ิงท่ีต้องการศึกษา โดยการประเมินของผู ้ทรง

คุณวฒุท้ัิง 5 ท่าน ได้ค่าสมัประสทิธ์ิความสอดคล้อง

รวมท้ังฉบบัเป็น 0.99 ต่อมาผูวิ้จยัได้น�าแบบสอบถาม

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปลอง

ใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

จริง จ�านวน 40 คน หลังจากนั้นน�าข้อมูลที่ได้รับมา

ทั้ง 40 ชุด ไปค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง

หรือความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความเที่ยงแบบอัลฟ ่า  (Alpha-re l iabi l i ty 

Coefficient) ทั้งฉบับเป็น 0.986 (ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความเท่ียงแบบอัลฟ่า 0.80 ข้ึนไป หมายถึง  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง สามารถน�าไปใช้ในการ

ศึกษาได้อย่างเหมาะสม)

การเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรจาก

ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้จากการ 

สุ่มตัวอย่างจ�านวน 21 แห่ง ได้แบบสอบถาม 

ทั้งสิ้น 547 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.45 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ตามโครงสร้างและการวิเคราะห์เส้นทาง ข้อมูล 

ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป LISREL 

Version 8.80 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะแปล 

ความหมายผลลพัธ์ทีไ่ด้จะต้องเป็นไปตามข้อตกลง

ทางสถิตดิงันี ้1) ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Value) 

ต้องไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หรือ  

P > .05 2)ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Value)  

หารด้วยระดับชั้นแห่งความอิสระ (Degree of 

Freedom หรือ df) ต้องไม่เกิน 2 หรือ 3 และ 3)  

ค่า Root Mean Square Error of Approximation 

หรือ RMSEA ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือไม่เกิน 

0.08 (Kline, 1998; Ullman, 2001; Tabachnick 

& Fidell, 2007)
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Chi-square =    19.3   , df =   1   , P-value =   0.03, RMSEA =  0.04 
 

ภาพที่ 2  แสดงแบบจําลองเตม็รูปแบบ (Full Path Model) ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลตาม 
แบบจําลองประสทิธิผลการปฏิบตังิานของบคุลากร 

 
ตารางที่ 1  แสดงคา่นํา้หนกัองค์ประกอบแบบ Completely Standardized Solution 
 

รายการ สัญญาลักษณ์ ค่านํา้หนัก
องค์ประกอบ* 

1. ปัจจยัภาวะผู้ นําการเปลี่ยนแปลง  LDS  
     .  ด้านอิทธิพลเชิงอดุมการณ์  IDI .8 

1.  ด้านการจงูใจเพ่ือสร้างแรงดลใจ INM .8 
1.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ITS .2 
1.4  ด้านการคํานงึถึงปัจเจกบคุคล IVC .8 

IVC 

ITS LDS 

INM 
IDI 

OZJ 
JNF 

JBC 

JRC 

JIM ITB 

LYB CPB SPB ARB 

SDB 

CVB 

OCB 

EFF 
WSE 

BHE 

REF 

0.84 

0.83 

0.92 

0.84 

0.85 0.90 0.91 

0.82 

-0.11 

0.11 

0.86 

0.95 

0.89 

0.75 

0.84 

0.75 
0.90 

0.93 0.90 
0.83 

0.80 
0.81 

0.20 0.81 

0.84 

0.84 

0.86 

0.84 

NMC OOC AFC 

CMO 

Chi-square = 192.63 , df = 182 , P-value = 0.28053, RMSEA = 0.024

ภาพที่ 2 แสดงแบบจ�าลองเต็มรูปแบบ (Full Path Model) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตาม

แบบจ�าลองประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตารางที่ 1 แสดงค่าน�้าหนักองค์ประกอบแบบ Completely Standardized Solution

รายการ สัญญาลักษณ์
ค่าน�้าหนักองค์

ประกอบ*

1.  ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง LDS

  1.1  ด้านอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ IDI 0.84

1.2  ด้านการจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจ INM 0.83

1.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ITS 0.92

1.4 ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล IVC 0.84
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รายการ สัญญาลักษณ์
ค่าน�้าหนักองค์

ประกอบ*

2. ปัจจัยความยุติธรรมในองค์การ OZJ

2.1 ด้านผลตอบแทน JNF 0.84

2.2 ด้านกระบวนการขององค์การ JBC 0.84

2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ JRC 0.86

2.4 ด้านข้อมูลข่าวสาร JIM 0.84

3. ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ CMO

3.1 ด้านความรู้สึก AFC 0.85

3.2 ด้านการคงอยู่กับองค์การ OOC 0.90

3.3 ด้านบรรทัดฐาน NMC 0.91

4. ปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ OCB

4.1 ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ARB 0.83

4.2 ด้านความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา SPB 0.90

4.3 ด้านความภักดีต่อองค์การ LYB 0.93

4.4 ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ CPB 0.90

4.5 ด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์ ITB 0.75

4.6 ด้านการให้ความร่วมมือ CVB 0.84

4.7 ด้านการพัฒนาตนเอง SDB 0.75

5. ปัจจัยประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร EFF

5.1 ด้านผลงาน WSE 0.86

5.2 ด้านพฤติกรรม BHE 0.95

5.3 ด้านความโปร่งใส REF 0.89

*ค่าน�้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป เป็นองค์ประกอบส�าคัญ
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพล 

ทางอ้อม (IE) 

Dep. V. Indep. V. R-square F
Path Coefficients

DE IE TE

•	OZJ •	LDS 0.66 7.97* 0.81* 0.00 0.81

•	COM •	LDS

•	OZJ

0.43 6.77* 0.00

0.81*

0.66

0.00

0.66

0.81

•	OCB •	LDS

•	OZJ

•	COM

0.43 6.48* 0.20*

-0.11*

0.82*

0.45

0.67

0.00

0.65

0.56

0.82

•	EFF •	LDS

•	OZJ

•	COM

•	OCB

0.37 6.33* 0.00

0.11*

0.00

0.80*

0.61

0.44

0.66

0.00

0.61

0.55

0.66

0.80

หมายเหตุ * = p < 0.05

ผลการวิเคราะห์

 ผู ้ วิจัยได้วิเคราะห์ข ้อมูลกับโปรแกรม 

LISREL ได้ผลลัพธ์คือ Chi-square = 192.63,  

df = 182, P-value = 0.28053 และ RMSEA = 

0.024 ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว เป็นไป

ตามข้อตกลงตามสถิติ ส�าหรับผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 สรุปได้ดังนี้

1.จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบของ

ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรม 

ในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการ

ปฏิบตังิานของบุคลากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี เป็น

องค์ประกอบส�าคัญเชิงยืนยัน (ค่าน�้าหนักองค์

ประกอบ > 0.70) 

2. จากภาพที่ 2 และตารางที่ 2 พบว่า 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมาจาก

ปัจจยัความยตุธิรรมในองค์การและปัจจยัพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และในขณะ

เดียวกันยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัย

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยความยุติธรรม 

ในองค์การ และปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ 

อภิปรายผล

1. ตัวแปรเชิงสังเกตทุกตัวที่ใช้ในการ

ศึกษาเป็นองค์ประกอบส�าคัญ สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ Tianyuan & Nengquan (2009), 
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Samanvitha & Jawahar (2013), Asrar (2014), 

Hassan (2014), Nichols (2016)

2. ประสทิธิผลการปฏิบัติงานของบคุลากร

ได้รบัอิทธิพลทางตรงสงูสดุจากปัจจยัด้านพฤตกิรรม

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ แสดงว่า ถ้าบคุลากร

มีพฤติกรรมการเป ็นสมาชิกที่ดี ก็จะส ่งผลให้

บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดีด้วย อย่างไรก็ตาม

การที่บุคลากรจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ท่ีดีขององค์การออกมานั้น จากผลการวิจัยแสดง 

ให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมจาก

ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมใน

องค์การ และความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนี้ 

ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมใน

องค์การและความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพล 

ทางอ้อมต่อประสทิธิผลการปฏิบติังานของบคุลากร 

แสดงว่า หากผู ้บริหารมีพฤติกรรมที่กระท�าให้

บุคลากร ได้รับความเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจ 

ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  

ก่อให้เกิดความผกูพันต่อกัน บคุลากรก็จะตอบแทน

ผู้น�าและองค์การด้วยการแสดงพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

องค์การ และเป็นส่วนสนับสนุนให้การด�าเนินงาน

ขององค์การประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย  

(Tuttle, 2009; Overbey, 2010; Wilson, 2010; 

Asrar, 2014; Saksida 2014) 

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความ

ยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความ

ผกูพันต่อองค์การ พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ดังนั้น ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัย

ไปใช้ในเชิงนโยบายคือ องค์การควรปรับปรุง

ระเบียบ หลักเกณฑ์ในกระบวนการพิจารณา 

ผลตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใส มีความเป็นธรรม 

เมือ่เทียบกับความรู้ ความสามารถ ความรบัผิดชอบ 

และปริมาณของงาน ควรสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ 

ควรกระจายอ�านาจการบริหารสู่พื้นที่

2. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัภาวะผูน้�า

การ เป ล่ียนแปลงส ่ งผลทางตรงต ่ อป ั จจั ย 

ความยุติธรรมในองค์การและปัจจัยพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และในขณะเดียวกัน 

ส่งผลทางอ้อมต่อความผูกพันต่อองค์การและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น ข้อเสนอแนะ 

ในการน�าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงการปฏิบัติคือ  

ผู้บริหารควรปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจริยธรรม 

ควรดูแลเอาใจใส่ต่อบุคลากร ควรสร้างความ

สัมพันธ์แบบใกล้ชิดกับบุคลากร ควรใช้ระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานมาเป็นเครื่องมือในการ

พิจารณาผลประโยชน์ของบุคลากร ควรสนับสนุน

ให้บุคลากรรับรู้นโยบายเก่ียวกับผลตอบแทนและ

สวัสดิการขององค์การอย่างทั่วถึง ควรสร้างสภาพ

แวดล้อมการท�างานมุ ่งสู ่องค์การแห่งความสุข  

ควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  

ควรส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ควรริเริ่มระบบการ

หมุนเวียนการท�างานในระดับปฏิบัติการ ควรลด 

ข้ันตอนเพ่ือความรวดเรว็ในการบริหาร และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study Influence factor arbitrarily collecting  

Income tax in the E-Filing and payment of taxes. The researcher collected data using a 

questionnaire from the sample, the filing and payment of taxes through the internet in Nakhon 

Pathom number, 425 cases methodology survey research data were used to analyze the  

factors.

The result of the research shows that the majority of online E-Filing of corporate income 

tax returns are female, aged between 31-40 years, with a bachelor’s degree, have working 

experience of the organization between 6-10 years, which have used the service for filing tax 

returns and paying taxes (E-FILING) about 1-3 times with the form P.N.D.50. The analysis of factors 

that influence the collection of corporate income tax filing and payment of taxes online via E-FILING 

contains six areas: 1) the convenience and speed quickness, 2) the period of service, 3) easy to 

check. 4) the accuracy and completeness 5) the efficiency of the system, and 6) the security of 

the system. It is found that convenience and speed quickness are of the most importance for  

the collection of corporate income tax online (E-FILING).

Keywords: Corporate Income Tax, E-FILING.

บทน�า

 การจัดเก็บภาษีอากรท่ีทันสมัยใส ่ใจ 

ในการให้บริการ เพ่ือพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมไทย ผ่านการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการปรับปรุง 

การปฏิบัติงานและการปรับปรุงการให้บริการของ 

กรมสรรพากร เพ่ือให้เกิดประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

เกิดผลสัมฤทธ์ิและความโปร่งใสในกระบวนการ

บริหารงานจัดเก็บภาษีอากรและการให้บริการ 

กับผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร ซึ่งเรียกว่า 

“กรมสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์” (E-Revenue)  

(กรมสรรพากร, 2562) E-Revenue เป็นหนึ่ง 

ในระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐท่ี 

กรมสรรพากรได ้ท�ามาใช ้ครั้ งแรก ป ี  2544  

ในรูปแบบการช�าระภาษีมูลค ่าเพ่ิมผ ่านทาง

อินเทอร์เน็ต และต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นการ 

ยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีอากรประเภท

ต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยทางกรมสรรพากร

ได ้มีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและ

ครอบคลุมกับทุกประเภทภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง 

โดยเรียกระบบการย่ืนแบบแสดงรายการและ 

ช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ว่า “E-FILING” โดย

เป ็นเคร่ืองมือที่ช ่วยในการจัดเก็บภาษีอากร  

เพ่ือความสะดวก ประหยัดเวลาและการจงูใจให้ใช้

บริการด้วยการช�าระและคืนภาษีอากรที่รวดเร็ว 

ตามแนวทางการบริหารจดัเกบ็ภาษีอากรแนวใหม่ 
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โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยง (ศูนย์บริหาร

ความเสีย่ง, 2556) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวข้อง

น�าไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการต่อ

กระบวนการจดัเก็บภาษอีากรของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพ่ือศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการจดัเก็บ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบแสดงรายการ

และช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศกึษาปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อการจดัเก็บ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบแสดงรายการ

และช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING)  

ในมุมมองของผู ้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (สถาน

ประกอบการ) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัย 

มีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

13 

 

ยึดหลกัการบริหารความเสี่ยง (ศูนย์บริหารความ
เส่ียง, ) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
นําไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการต่อ

กระบวนการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย

ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัเก็บ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบแสดงรายการ

และชําระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING)  

กรอบแนวคิดในการวจิัย 
การศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัเก็บ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบแสดงรายการ

และชําระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) ใน
มุมมองของผู้ ภ า ษี เงิน ได้ นิ ติ บุ คคล  (สถาน
ประกอบการ) ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม ผู้วิจยัมี
กรอบแนวคดิดงัภาพท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

ก า รบ ริ ห า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี อ า ก ร ท่ี ดี 
จําเป็นต้องมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน มี
การส่ือสารเร่ืองวิสัยทัศน์และพันธกิจ  วิ ธีการ
ปฏิบัติงานจําต้องชัด เจนและนําไปปฏิบัติ ได้ 

สําหรับประเทศท่ีมีวิธีทางปฏิบัติท่ีง่ายจะช่วยลด

ต้นทุนในการสร้างความยินยอมท่ีจําเสียภาษีด้วย

ความสมคัรใจ  
ทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุและผล 

นํ า เสนอโดย  Fishbein and Ajzen (197) เป็ น

ด้านความถกูต้องและครบถ้วน 

ด้านความงา่ยตอ่การใช้งาน 

ด้านระยะเวลาการให้บริการ 

ด้านความปลอดภยัของระบบ 

ด้านความมีประสทิธิภาพของระบบ 

 

ปัจจยัตอ่การ

จดัเก็บภาษี 

ด้านความสะดวกและรวดเร็ว 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎี

การบริหารจัดเก็บภาษีอากรที่ดี จ�าเป็น

ต้องมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน มีการ

สือ่สารเรือ่งวิสยัทศัน์และพันธกิจ วิธีการปฏิบติังาน

จ�าต้องชัดเจนและน�าไปปฏิบัติได้ ส�าหรับประเทศ

ทีม่วิีธีทางปฏบิตัท่ีิง่ายจะช่วยลดต้นทุนในการสร้าง

ความยินยอมที่จ�าเสียภาษีด้วยความสมัครใจ 

ท ฤ ษ ฎี ก า ร ก ร ะ ท� า ต า ม ห ลั ก เ ห ตุ แ ล ะ ผ ล  

น�าเสนอโดย Fishbein and Ajzen (1975) เป็นหน่ึง

ในทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม ซึ่งความตั้งใจแสดง

พฤติกรรมจะได้รับแรงขับเคล่ือนจากปัจจัยหลัก  

2 ประการ ได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมและ

บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู ่โดยรอบการแสดง

พฤติกรรม ปัจจัยท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล บุคคล
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จะประเมนิภาพรวมของพฤติกรรมจากความน่าเชือ่

ถึงผลท่ีน่าจะตามมา ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึเชงิบวก

หรอืเชงิลบเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรม บรรทดัฐาน

ของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม คือ 

การรับรู้ของแต่ละบุคคลเก่ียวกับความคาดหวัง 

หรอืความต้องการของกลุม่บคุคลในสงัคมทีม่คีวาม

ส�าคญัต่อบคุคล ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แบ่งออกเป็น 

4 ประเด็น ดังนี้ (1) ขั้นตอนการสมัครสมาชิกหรือ

การลงทะเบียน (2) ข้ันตอนการย่ืนแบบผ่าน

อินเตอร์เน็ต (3) ขั้นตอนการช�าระภาษี (4) ขั้นตอน

การพิมพ์แบบและใบเสร็จรับเงิน

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 

ได้แก่ ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (สถานประกอบ

การ) ในการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษี

ทางออนไลน์ (E-FILING) ในเขตพ้ืนที่จังหวัด

นครปฐม รอบปีภาษีอากร พ.ศ. 2561 รวมจ�านวน

ทั้งสิ้น 34,238 ราย (กรมสรรพากร, 2562) ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% เท่ากับจ�านวน 396 ราย 

 ขอบเขตด้านตวัแปรทีศ่กึษา จ�านวน 6 ด้าน 

ได้มาจากการทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 

ท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ ปัจจยัด้านความถกูต้องและครบ

ถ้วน ปัจจยัด้านความง่ายต่อการใช้งาน ปัจจยัด้าน

ความสะดวกและรวดเร็ว ปัจจัยด้านระยะเวลา 

การให้บริการ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของระบบ 

และปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบ 

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการจดัเก็บภาษขีองกลุม่ภาษเีงนิได้นิติบคุคลใน

การย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษทีางออนไลน์ 

(E-FILING) ในมุมมองของผู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครปฐม การวิจัยคร้ังน้ีเป็น 

งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  

ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey research) 

ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์

ของงานวิจัยได้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยและ

วิเคราะห์ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1.  การอธิบายผลเบื้องต้นโดยใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

2.  การวิเคราะห์ผลทางด้านปัจจยั (Factor 

analysis) 

2.1  การพัฒนาปัจจัยเชิงส�ารวจ โดย

การสร้างปัจจัยต้นแบบจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วน�ามาใช้ในการก�าหนด

เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม และ

น�าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง จากนั้นท�าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ 

(Exploratory Factor Analysis: EFA)

2.2  การยืนยันปัจจยั โดยการน�าปัจจยั

ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาปัจจัยเชิงส�ารวจในข้าง

ต้น มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์

ข ้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ป ัจจัยเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA)

ผลการวิจัย

1.  ผลการวิจยัสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ในส่วนของข้อมูลท่ัวไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม สรปุได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มช่ีวงอายุระหว่าง 31–40 ปี จบการศกึษา

สูงสุดในระดับชั้นปริญญาตรี และมีประสบการณ์
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ในท�างานขององค์กรอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ส่วนใหญ่

เป็นองค์กรขนาดเล็ก กลุ ่มประเภทผลิตสินค้า 

นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้

ระบบบริการในการยื่นแบบ (E-FILING) ประมาณ 

1-3 ครัง้ โดยประเภทแบบทีใ่ช้ในการย่ืนแบบแสดง

รายการและช�าระภาษีผ่าน (E-FILING) ด้วยแบบ 

ภ.ง.ด.50 มผีลของการย่ืนแบบครัง้ล่าสดุคือมภีาระ

ภาษีที่ต้องช�าระ 

2. สรุปผลการวิจัยด้วยการศึกษาปัจจัย 

(Factor Analysis)

2.1  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อ

การจัดเก็บภาษีของกลุ ่มภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีอากร 

ทางออนไลน์ท่ีสังเคราะห์ได้จากวิธีวิเคราะห์ปัจจัย 

(Factor Analysis) โดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง

ส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ผู้วิจัย

สามารถสรปุปัจจยัจากจ�านวน 25 ตัวแปรได้จ�านวน 

6 ปัจจัย ผ่านการตั้งชื่อปัจจัยตามลักษณะความ

คล้ายคลึงของตัวแปรย่อยที่อยู่ในกลุ่มของแต่ละ

ปัจจัย ดังนี้

    ก.  ด้านความถูกต้องและครบ

ถ้วน ประกอบด้วยจ�านวน 5 ตวัแปร ได้แก่ (1) มขีัน้

ตอนการค�านวณท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ 

(2) มรีะบบช่วยให้การช�าระภาษมีคีวามถูกต้องและ

น่าเชื่อถือ (3) มีโปรแกรมช่วยในการค�านวณลด 

ข้อผิดพลาดได้ (4) ไม่ต้องน�าหลักฐานการย่ืน 

แบบแสดงในขณะที่ท�ารายการ (5) มีการให้เลือก

รายการต่าง ๆ ที่ตรงกับข้อมูลก่อนการบันทึก

  ข. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

ประกอบด้วยจ�านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ (1) การ

ออกแบบขั้นตอนท่ีง่ายต่อการใช้งาน (2) การ

ออกแบบการใช้งานง่ายในข้ันตอนการสมัคร

สมาชิก (3) มีช่องทางการช�าระภาษีที่หลากหลาย

ง่ายต่อการใช้งาน (4) มีข้ันตอนการใช้งานท่ีไม่ยุ่งยาก

และไม่ซับซ้อนต่อการใช้งาน (5) การออกแบบมา

ใช้งานง่ายและมีความจูงใจต่อการใช้งาน

    ค.  ด้านระยะเวลาการให้บริการ 

ประกอบด้วยจ�านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) มีระยะ

เวลาตั้งแต่ 06.00-22.00 น. และไม่มีวันหยุด (2)  

มีความรวดเร็วในการประมวลผล (3) พิมพ์แบบ

แสดงรายการได้ทันทีเมื่อมีการย่ืนแบบเสร็จสิ้น  

(4) มกีารอ�านวยความสะดวกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ภายหลัง

    ฆ.  ด้านความปลอดภยัของระบบ 

ประกอบด้วยจ�านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) ระบบ

ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมลูกรณีลืมรหสัผ่าน 

(2) ระบบความปลอดภัยท่ีดใีนการเข้าถึงข้อมลู (3) 

ความเชื่อมั่นด้านระบบความปลอดภัยในระดับ 

ทีผู่ใ้ช้พึงพอใจ (4) มรีะบบป้องกันข้อมลูทีน่่าเชือ่ถือ

ง. ด้านความมีประสิทธิภาพของระบบ ประกอบ

ด้วยจ�านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) มีความยืดหยุ่น

กรณีพบข้อผิดพลาดหลังการย่ืนแบบ (2) มีความ

ยืดหยุ่นกรณีพบข้อผิดพลาดก่อนการย่ืนแบบ  

(3) มีการป้องกันข้อมูลทางการเงินท่ีน่าเชื่อถือ  

(4) มีการก�าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพ่ือการ 

เข้าถึงข้อมูล

    ฉ.  ด้านความสะดวกและรวดเรว็ 

ประกอบด้วยจ�านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) มีความ

สะดวก ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

(2) มกีารให้ค�าแนะน�าในการใช้งานสามารถปฏิบตัิ

ตามได้ง่าย (3) การพิมพ์แบบได้ทันทีเมื่อมีการยื่น

แบบเสร็จสิ้น
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  2.2  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อ

การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบ

แสดงรายการและช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ที่

สังเคราะห์ได้จากวิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 

Analysis) โดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ผลจากการ

วิเคราะห์สามารถสรุปผลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบ

แสดงรายการและช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ 

(E-FILING) ประกอบด้วย 6 ด้าน จ�านวน 19 ตวัแปร

สังเกตได้ 

ตารางที่ 1  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน ทั้ง 6 ด้าน จ�านวน 19 ตัวแปร

ตัวแปร น�้าหนักปัจจัย R2

ด้านความถูกต้องและครบถ้วน

1. มีขั้นตอนการค�านวณที่ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ .945 .745

2. มีระบบโปรแกรมช่วยในการค�านวณภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน .855 .689

3. ไม่ต้องน�าหลักฐานการยื่นแบบแสดงในขณะที่ท�ารายการ .823 .612

4. มีการให้เลือกรายการต่าง ๆ ที่ตรงกับข้อมูลก่อนการบันทึก .801 .555

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน

1. การออกแบบขั้นตอนที่ง่ายในทุกขั้นตอนต่อการใช้งาน .901 .722

2. มีช่องทางการช�าระภาษีที่หลากหลายง่ายต่อการใช้งาน .822 .641

3. มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนต่อการใช้งาน .754 .583

ด้านระยะเวลาการให้บริการ

1. มีระยะเวลาตั้งแต่ 06.00-22.00 น. และไม่มีวันหยุด .901 .722

2. มีความรวดเร็วในการประมวลผล .822 .641

3. มีการอ�านวยความสะดวกในการพิมพ์แบบรายการได้ทันที .754 .583

ด้านความปลอดภัยของระบบ

1. มีความปลอดภัยที่ดีในการเข้าถึงข้อมูล/กรณีลืมรหัสผ่าน .733 .622

2. ความเชื่อมั่นด้านระบบความปลอดภัยในระดับที่ผู้ใช้พึงพอใจ .601 .582

3. มีระบบป้องกันข้อมูลที่น่าเชื่อถือ .578 .533
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ตัวแปร น�้าหนักปัจจัย R2

ด้านประสิทธิภาพของระบบ

1. มีความยืดหยุ่นกรณีพบข้อผิดพลาดในการยื่นแบบ .701 .650

2. มีการป้องกันข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือ .601 .591

3. มีการก�าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อการเข้าถึงข้อมูล .601 .591

ด้านความสะดวกและรวดเร็ว

1. มีความสะดวก ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง .978 .782

2. มีการให้ค�าแนะน�าในการใช้งานสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย .801 .600

3. การพิมพ์แบบได้ทันทีเมื่อมีการยื่นแบบเสร็จสิ้น .666 .511

ตารางท่ี 2 ผลสรุปการวิเคราะห์เชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืน

แบบแสดงรายการและช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) จากมากไปน้อย

ที่ ปัจจัย น้�าหนักปัจจัย R2

1 ด้านความสะดวกและรวดเร็ว .705 .502

2 ด้านระยะเวลาการให้บริการ .698 .489

3 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน .650 .422

4 ด้านความถูกต้องและครบถ้วน .633 .401

5 ด้านความมีประสิทธิภาพของระบบ .588 .394

6 ด้านความปลอดภัยของระบบ .560 .388

2/df = 1.61, P-value=.084, TLI=.997

CFI=.995, SRMR.013, RMSEA.020
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในการยื่นแบบ

แสดงรายการและช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING)
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยนัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัเก็บภาษีเงินได้นิตบิคุคลในการย่ืนแบบ
แสดงรายการและชําระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) 

 
 ผลการวิจัย  พบว่า  ปัจจัย ด้านความ
สะดวกและรวดเร็ว มีนํา้หนกัความสําคญัมากท่ีสดุ 
ขณะท่ีปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบ  มี
นํา้หนักความสําคญัน้อยท่ีสดุ จากการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ผลปรากฏว่า 
โมเดลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีของ

กลุ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีสร้างขึน้สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี อธิบายได้จาก
ตารางท่ี 1- และภาพท่ี  
 
อภปิรายผลการวจิัย 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลในการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระ

ภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) ในมมุมองของ
ผู้ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในเขตพืน้ ท่ีจังหวัด

นครปฐม ประกอบด้วย  ด้าน สามารถอภิปราย
ผลวิจยัได้ดงันี ้
 ปัจจัยท่ี  ด้านความสะดวกและรวดเร็ว 
(มีความสําคญัมากท่ีสดุ) ของผู้ เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลท่ีย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีอากร

ทางออนไลน์ (E-FILING) สามารถปฏิบัติได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการได้
ทันที ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ถือได้ว่าเป็นระบบท่ีสามารถช่วยอํานวยความ

สะดวกสบายให้แก่ผู้ เสียภาษีอากรได้ เน่ืองจากไม่
ต้องเดินทางไปย่ืนแบบแสดงรายการและชําระ

ด้านความถกูต้องและครบถ้วน 

ด้านความงา่ยตอ่การใช้งาน 

ด้านระยะเวลาการให้บริการ 

ด้านความปลอดภยัของระบบ 

ด้านความมีประสทิธิภาพของระบบ 

 

ปัจจยัตอ่การ

จดัเก็บภาษี 

er3 

er4 

er 

er 

er1 

ด้านความสะดวกและรวดเร็ว er6 

 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านความสะดวก

และรวดเร็ว มีน�้าหนักความส�าคัญมากท่ีสุด  

ขณะที่ปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบ มีน�้า

หนักความส�าคัญน้อยที่สุด จากการตรวจสอบ 

ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ผลปรากฏว่า 

โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีของ 

กลุ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี อธิบายได้จาก

ตารางที่ 1-2 และภาพที่ 2

อภิปรายผลการวิจัย

 ปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อการจดัเก็บภาษเีงนิได้

นิติบุคคลในการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระ

ภาษอีากรทางออนไลน์ (E-FILING) ในมมุมองของ

ผู ้ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในเขตพ้ืนที่จังหวัด

นครปฐม ประกอบด้วย 6 ด้าน สามารถอภิปราย 

ผลวิจัยได้ดังนี้

 ปัจจัยท่ี 1 ด้านความสะดวกและรวดเร็ว  

(มีความส�าคัญมากที่สุด) ของผู้เสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลท่ีย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษี

อากรทางออนไลน์ (E-FILING) สามารถปฏิบัติ 

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองต่อความ

ต้องการได้ทันที ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ถือได้ว่าเป็นระบบที่สามารถช่วยอ�านวย

ความสะดวกสบายให้แก ่ผู ้ เ สียภาษีอากรได ้ 

เน่ืองจากไม่ต้องเดินทางไปยื่นแบบแสดงรายการ

และช�าระภาษีอากรท่ีส�านักงานเขตพ้ืนที่หรือ 

หน่วยบริการภาษีต่าง ๆ รวมถึงมีการให้ค�าแนะน�า
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ในการใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่าง

สะดวกและเข้าใจง่ายทั้งส ่วนที่ เป ็นคู ่มือและ 

เจ้าหน้าท่ีในการช่วยดูแลการใช้งาน ส่วนการ 

จัดพิมพ์แบบแสดงรายการและใบเสร็จรับเงิน  

ท�าได้ง่ายสะดวกสบายและรวดเร็ว ซึ่งผลจาก 

การวิจัยในปัจจัยน้ีตรงกับแนวคิดหลักการบริหาร

จัดเก็บภาษีอากรที่ดีของ Smith (1776) ที่ได้กล่าว

ไว้ว่า หลักเกณฑ์ภาษีอากรที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ควรมีหลักความสะดวกง่ายต่อการช�าระภาษี  

ท�าให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีอากร 

ที่ถูกต้อง และยังกล่าวถึงระบบภาษีอากรท่ีดีต้อง

ค�านึงถึงการบรหิารจดัเก็บภาษอีากรให้เสยีค่าใช้จ่าย

น้อยที่สุดของผู้จัดเก็บภาษีอากรและผู้เสียภาษี

อากร ซึ่งต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับมาก

ที่สุด ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมศรี 

ธรรมเป็นจิตต์ (2547), นุชจรีย์ วิชญะ (2548), 

คัทลียา ปานสุนทร (2549), สุพัตรา ค�าลือไชย 

(2549), ธีรชาติ กระต่ายทอง (2550), สกุลทิพย์  

เวชกูล (2552), วิยะดา ดีสง่า (2554) และ Lee  

and Lin (2005) ซึ่งถือได้ว่าด้านความสะดวก 

และรวดเร็วเป็นเรื่องท่ีส�าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีเงินได้

นิติบุคคล เนื่องจากการผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเข้าใจใน

ระบบที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้สะดวก

และรวดเร็ว

 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านระยะเวลาการให้

บริการของผู ้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีย่ืนแบบ

แสดงรายการและช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ 

(E-FILING) สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ใช้ได้ทันทโีดยมรีะยะเวลาการให้บรกิารตัง้แต่เวลา 

06.00-22.00 น. ไม่มีวันหยุด และสามารถยื่นแบบ

ได้ถึง 24.00 น. ในกรณีไม่มีภาษีที่ต้องช�าระถือได้

ว่าเป็นช่วงระยะเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น ระบบที่ดีต้องอ�านวย

ความสะดวกทางด้านเวลาการให้บริการเป็นส�าคญั

ไว้เป็นอันดับที่สอง เพราะหากระบบมีขั้นตอน 

การปฏิบัติท่ีง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลท่ีถูกต้อง  

มีความน่าเช่ือถือ มีความปลอดภัยแล้ว แต่ไม่ได้

อ�านวยความสะดวกด้านระยะเวลาการให้บริการ 

ทีเ่หมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของเสยีภาษี

เงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบและช�าระภาษี

ออนไลน์นี้ จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้บริการ

และผูใ้ช้บรกิาร นอกจากน้ีระบบต้องมกีารประมวล

ผลการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีของ 

ผู ้ เสียภาษีได ้ทันที เมื่อมีการย่ืนแบบเสร็จสิ้น  

ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวกด้านระยะเวลาการ

ให้บริการเช่นกัน ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นุชจรย์ี วิชญะ (2548), ชนนกิานต์ นุชประคอง 

(2550) และสุรีย์ วงศ์วณิชและคณะ (2561)  

ในเร่ืองการให้บริการทีไ่ม่มเีงือ่นไขของเวลามาเป็น 

ตัวก�าหนดในการย่ืนแบบและช�าระภาษีเงินได้

นิติบุคคล ท�าให้ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้เป็น

เหตผุลส�าคญัของการเลอืกใช้บรกิารในการย่ืนแบบ

และช�าระภาษีอากรทางออนไลน์

 ปัจจยัที ่3 ด้านความง่ายต่อการใช้งานของ

ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีย่ืนแบบแสดงรายการ

และช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING)  

ที่มีการออกแบบระบบให้ใช้งานและปฏิบัติตาม 

ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ทั้งในขั้นตอนการเข้า

สู่ระบบ การสมัครสมาชิกเพ่ือใช้งาน ข้ันตอนการ 

กรอกรายการ ขั้นตอนการช�าระภาษีอากรและ 

มทีางเลอืกส�าหรับช่องทางการช�าระภาษท่ีีง่ายและ 

หลากหลาย ที่เป็นส่ิงจูงใจให้มีผู้เสียภาษีมาใช้
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ระบบมากขึ้น ซึ่งเป็นระบบท่ีมีความง่ายต่อการ 

ใช้งานถือเป็นปัจจัยท่ีจัดล�าดับความส�าคัญไว้เป็น

อันดับที่สาม ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ 

Davis (1989) ในส่วนของการรับรู้ได้ถึงความง่าย

ในการใช้งาน (Perceived ease of Use) ทีก่ล่าวไว้ว่า 

คุณค่าจะท�าให้ผู้ใช้ระบบรับรู้ได้ถึงความง่ายและ

เป็นอิสระจากความพยายาม ซึ่งหมายถึงการ

ออกแบบระบบให้มีขั้นตอนการใช้งานได้ง่าย โดย

ผู้เสียภาษีอากรท่ีใช้บริการแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องใช้

ความสามารถหรอืความพยายามมากนกัต่อการใช้

งาน และผลงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เกษมศร ีธรรมเป็นจติต์ (2547), คทัลยีา ปานสนุทร 

(2549), วันทนีย์ มงคลทรัพย์และคณะ (2559),  

สุรีย์ วงศ์วณิชและคณะ (2561) และ Lee and Lin 

(2005) ในเรื่องรูปแบบและการออกแบบของ

เว็บไซต์ที่ง ่ายต่อการใช้งาน ขั้นตอนในการให้

บริการมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อน เป็นสิ่งจูงใจ 

ต่อการใช้งานระบบการย่ืนแบบแสดงรายการและ

ช�าระภาษีอากรทางออนไลน์

 ปัจจัยที่ 4 ด้านความถูกต้องและครบถ้วน

ของผู ้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ย่ืนแบบแสดง

รายการและช�าระภาษอีากรทางออนไลน์ (E-FILING) 

โดยเน้นที่คุณภาพของระบบในด้านการใช้งาน 

ซึง่ถูกออกแบบให้มข้ีอมลูทีถู่กต้อง ผลทีไ่ด้จากการ 

ย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีอากรต้องมี

ความถูกต้อง ท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือของระบบ  

มีขั้นตอนการค�านวณภาษีอากรที่ถูกต้องครบถ้วน 

น่าเชื่อถือ และระบบยังมีโปรแกรมช่วยในการ

ค�านวณภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดได้ เพราะใน

บางครั้งผู ้เสียภาษีอากรอาจจะบันทึกข้อมูลผิด

พลาดเองก็จะมีโปรแกรมช่วยค�านวณภาษีอากรน้ี

เป็นเครือ่งมอืช่วยตรวจสอบในขัน้ต้นและท�าให้เกิด

ความมั่นใจในการย่ืนแบบได้ และมีข้ันตอนการ

เลือกรายการต่าง ๆ ที่ตรงกับข้อมูลเพ่ือให้ได้

ผลลัพธ์จากการยื่นแบบที่ถูกต้อง ส่วนการยื่นแบบ

ผ่านระบบโดยไม่ต้องน�าส่งเอกสารหรือหลักฐาน

แสดงรายการในขณะที่ท�ารายการ ถือได้ว่าระบบ

ได้สร้างความมัน่ใจ ความน่าเชือ่ถือให้กับผูเ้สยีภาษี

อากรและยังเป็นการลดภาระการจดัเตรียมเอกสาร

หลักฐาน ท�าให้มีผู ้เสียภาษีอากรใช้บริการผ่าน

ระบบมากข้ึนเร่ือย ๆ ผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ธีรชาติ กระต่ายทอง (2550), ชนนิกานต์ 

นุชประคอง (2554) และ Lee and Lin (2005) เป็น

ปัจจัยที่มีความส�าคัญของระบบที่ต้องสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับผู้เสียภาษีอากรท่ีข้อมูลทุกอย่างต้อง

ถูกต้อง มีการกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรมเพ่ือช่วย

ค�านวณภาษีอากรตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

ก่อนการย่ืนแบบ และยังเป็นระบบยืนยันการรับ

แบบแสดงรายการทันทีที่ด�าเนินการเสร็จ ท�าให ้

ผู้เสียภาษีอากรเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อ

ระบบ และยังช่วยลดปริมาณเอกสารได้มากขึ้น  

ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้

นิติบุคคลได้มากขึ้น 

 ปัจจัยที่ 5 ด้านความมีประสิทธิภาพของ

ระบบผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีย่ืนแบบแสดง

รายการและช�าระภาษอีากรทางออนไลน์ (E-FILING) 

ในความสามารถของระบบท่ีมคีวามยืดหยุ่นในการ

ท�างานต่อการย่ืนแบบ เช่น สามารถแก้ไขข้อผดิพลาด

ก่อนและหลังจากการย่ืนแบบ ซึ่งระบบมีการ

ออกแบบการท�างานที่รองรับให้กับผู ้เสียภาษี

สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลรายการได้ โดยระบบ

จะแจ้งเตือนให้ตรวจสอบก่อนการย่ืนแบบ หาก 

ได้ย่ืนแบบไปแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาด ผู้ยื่นแบบ

สามารถยกเลิกและท�ารายการใหม่ได้ โดยใช้
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หมายเลขอ้างองิการย่ืนแบบ ซึง่วิธีการนีเ้ข้าส�าหรบั

การย่ืนแบบท่ีไม่มีภาระช�าระภาษีอากร ส่วนการ 

ย่ืนแบบท่ีได้ย่ืนแบบไปแล้วและมีภาระภาษีอากร

ท่ีต้องช�าระ โดยระบบได้ออกแบบให้ผู ้เสียภาษี

สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ชนนิกานต์ นุชประคอง (2554) และ

วันทนีย์ มงคลทรัพย์และคณะ (2559) ท่ีการย่ืน

แบบผา่นออนไลน์ต้องมคีวามรวดเรว็และสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลก่อนการย่ืนแบบรวมถึงสามารถ

แก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลได้ นอกจากน้ี ระบบ 

ยังถูกออกแบบมาใช้ในการท�างานจะต้องผ่านการ

ตรวจสอบข้อมูลเบื้อต้นให้กับผู้เสียภาษีอากร เช่น 

หมายเลขผูใ้ช้และรหสัผ่าน เลขประจ�าตัวผูเ้สยีภาษี 

ชื่อท่ีอยู่ของสถานประกอบการ เพ่ือให้ตรวจสอบ

และแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจบุนัก่อนท�ารายการถัด

ไป ถือได้ว่าการท�างานของระบบเป็นการช่วยตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมลูและเป็นการส่งเสรมิให้

ระบบมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น ยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วิณัฏฐา แสงสุข (2544) ท่ีกล่าวถึง

ประสทิธิภาพของระบบยังไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ

ภาษเีงนิได้นิตบิคุคลในธุรกรรมพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 ปัจจัยที่ 6 ด้านความปลอดภัยของระบบ 

ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีย่ืนแบบแสดงรายการ

และช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) ใน

การเข้าใช้งานระบบท่ีต้องก�าหนดรหัสผู้ใช้และ 

รหัสผ่านเพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคล 

และเมือ่ผูใ้ช้ลมืรหสัผ่านระบบก็สามารถให้สทิธ์ิใน

การขอใช้รหัสผ่านใหม่ได้โดยผูใ้ช้งานเอง ซึง่ถือเป็น

ปัจจัยตัวหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้

นิตบิคุคลในระบบความปลอดภัยของข้อมลูทีส่ร้าง

ความน่าเชื่อมั่นต่อความพึงพอใจให้กับผู้เสียภาษี

อากร ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนีย์ 

มงคลทรัพย์และคณะ (2559) และ Lee and Lin 

(2005) ท่ีได้กล่าวถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัย

หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการการจัดเก็บภาษีอากร 

โดยการรับรู้คุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจ และต้องปรับปรุงระบบให้มีความ

ปลอดภัยที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อเสนอแนะ

 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องอาจน�าผลวิจัยนี้ไปเป็น

แนวทางพัฒนาการจดัเก็บภาษอีากรของกลุม่ภาษี

เงินได้นิติบุคคลผ่านออนไลน์ได้ ในการนี้ ผู้วิจัยได้

ประมวลข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามและ

เสนอแนะ ดังนี้

 1. ข ้อเสนอแนะจากการวิจัยเพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บภาษี

อากรผ่านออนไลน์ จากงานวิจัยพบว่าองค์กร 

ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการในการจัดเก็บภาษีผ่าน

ทางออนไลน์ควรพัฒนาระบบให้มคีวามสอดคล้อง

กับผลวิจัยในด้าน ๆ เช่น ด้านความสะดวกและ

รวดเรว็ ด้านระยะเวลาการให้บรกิาร ด้านความง่าย

ต่อการใช้งาน ด้านความถูกต้องและครบถ้วน  

ด้านความมีประสิทธิภาพของระบบ และด้าน 

ความปลอดภยัของระบบ ซึง่ด้านความสะดวกและ

รวดเร็วมีความส�าคัญมากเป็นอันดับต้น ดังนั้น 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ควรเข้ามามี

บทบาทส�าคัญในการก�าหนดรูปแบบที่ทันสมัยต่อ

การใช้งานที่มีการอ�านวยความสะดวกและพัฒนา

ข้ันตอนต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยของระบบให้มี

ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

ดังกล่าว
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 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยในอนาคต 

ผู้วิจัยอื่นควรท่ีจะศึกษาผู้ย่ืนแบบและช�าระภาษี

ทางออนไลน์ (E-FILING) กลุ่มภาษีประเภทอื่นให้

มากย่ิงขึ้น เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี

มูลค่าเพิ่ม ภาษีท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงพื้นที่ในการ

จัดเก็บภาษีอื่น ๆ ท่ีมีมุมมองด้านอื่น ๆ นอกจาก

พื้นที่จังหวัดนครปฐมดังกล่าว เพื่อจะได้พัฒนารูป

แบบของระบบให้มปีระสทิธิภาพ จดัเก็บภาษอีากร

ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมสอดคล้องกับ

สภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่กีารแข่งขัน และเทคโนโลยี

ในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญมากขึ้น
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี (2) ศึกษาระดับความส�าเร็จของการบริหารองค์การ 

บริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี และ (3) สร้างสมการพยากรณ์ความส�าเร็จของการบริหาร 

องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) จงัหวดันนทบรุ ีกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตัิ

งาน จ�านวน 345 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยแบบ 

ENTER และ STEP WISE ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเร็จของการบรหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล คือ ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านความเป็นผู้น�า ปัจจัยด้าน

ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของบุคลากร และปัจจัยด้านการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม (2) ระดับความส�าเร็จของการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล คือ ด้านการวางแผน ด้านการงบ

ประมาณ ด้านการรายงาน ด้านการประสานงาน ด้านการจัดองค์การ ด้านการอ�านวยการ และด้านการจัด

บุคลากรปฏิบัติงาน (3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของการบริหาร พบว่า 

ความรับผิดชอบของบุคลากร การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ อายุ ต�าแหน่งงาน ระดับการ

ศึกษา รายได้ ยุทธศาสตร์ และความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ส่งผลต่อระดับความส�าเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล สามารถพยากรณ์ระดับความส�าเร็จในการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ได้ร้อยละ 79.10 สร้างสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนเดมิ (ความส�าเรจ็ในการบรหิาร) 

= 1.570 + 0.411(ความรับผิดชอบของบุคลากร) + 0.246(การส่งเสริมการมีส่วนร่วม) + 0.082 (การบริหาร
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จดัการ) - 0.054(อายุ)-0.129(ต�าแหน่งงาน) - 0.078(ระดบัการศกึษา) + 0.035(รายได้) + 0.089 (ยุทธศาสตร์) 

- 0.092(ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z(
ความส�าเร็จในการบริหาร

)
  

= 0.537(Z
ความรับผิดชอบของบุคลากร

) + 0.313(Z
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

) + 0.116(Z
การบริหารจัดการ

) - 0.215(Z
อายุ

)  

- 0.187(Z
ต�าแหน่งงาน

)-0.062(Z
ระดับการศึกษา

) + 0.147(Z
รายได

)้ + 0.116(Z
ยุทธศาสตร

)์ - 0.120(Z
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร

)

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล ความส�าเร็จของการบริหาร องค์การบริหารส่วนต�าบล

ABSTRACT

 This research is aimed; (1) study factor Influencing management success of Nonthaburi 

Sub-district Administrative Organization (2) study the level of success of Nonthaburi Sub-district 

Administrative Organization (3) create predictive equation for the success of the sub-district 

administrative organization of Nonthaburi Province. The sample group was 345 Manager and 

Operator selected through Simple Sampling. The statistical in data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and Enter and stepwise Multiple Regression analysis by 

using the Computer program. The results were as follows: (1) The Factor of influencing management 

success of Sub-district Administrative Organization of Nonthaburi was Strategic factors, 

Management factors, Leadership factors, Factors relating to knowledge and understanding of 

personnel, Personnel responsibility factors and factors of promoting participation. (2) The level 

of success of Sub-district Administrative Organization of Nonthaburi was Planning, Organization, 

Regarding personnel operations, Director, Coordination, Reporting and Budget. (3) For the forecast 

of best factor, Enter and stepwise Multiple Regression Analysis, it was found that the Personnel 

responsibility factors, Factors for promoting participation, Management factors, Age, Position, 

Education level, Income, Strategic factors and Personnel knowledge understanding factors was 

a factor that affects the level of success of the administrative organizations .The forecast equations 

for level of success in the administration of the sub-district administrative organization were 79.10 

percent. The forecast equations were as follows: Equation of raw score Y = 1.570 + 0.411(Personnel 

responsibility) +0.246 (Promoting participation)+ 0.082 (Management)- 0.054(Age)- 0.129(Position) 

-0.078 (Education +0.035(Income)+ 0.089 (Strategic) - 0.092 (Knowledge and understanding) 

Equation of standard score: Z = 0.537(Z
 Personnel responsibility

) + 0.313(Z 
Promoting participation

) + 0.116  

(Z
 Management

) - 0.215(Z
 Age

) - 0.187(Z
 Position

) - 0.062(Z
 Education

) + 0.147(Z 
Income

) + 0.116(Z 
Strategic

) - 0.120 

(Z 
Knowledge and understanding

)

Keyword: Factors Effecting, Management success, Sub-district Administration Organization
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บทน�า

 องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 

มีความส�าคัญทางการเมืองเพราะเป็นพ้ืนฐาน 

ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาระบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยและมคีวามส�าคัญทางเศรษฐกิจและ

สังคมซึ่งยึดหลักว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ให้เจรญิก้าวหน้าได้ (นพพล สรุนคัครนิทร์,2548: 2) 

ตามพระราชบญัญัติสภาต�าบลและองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 43 ก�าหนดให้

องค์การบริหารส่วนต�าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  

โดยก�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่ห้ท�าทัง้ด้านสาธารณูปโภค 

ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและ

วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ  

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสวสัดิการ 

สังคม พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ

บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 ก�าหนดให้องค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจหน้าที่ท�าหลายด้าน คือ 

ด้านการจดัให้มนี�า้เพ่ืออุปโภคบรโิภค ด้านการบ�ารงุ

รักษาทางระบายน�้า ด้านการกีฬา สวนสาธารณะ 

ด้านการพาณิชย์ การท่องเทีย่ว การผงัเมอืงและอืน่ 

ๆ ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนต�าบลจึงต้อง

วางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับอ�านาจ

หน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน

ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

 จงัหวัดนนทบรุมีอีงค์การบรหิารส่วนต�าบล 

จ�านวน 28 แห่ง ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การ

บรหิารกิจการบ้านเมอืงทีดี่ โดยกระทรวงมหาดไทย

ก�าหนดให้จังหวัดเป็นผู ้แนะน�าองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ในการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เรื่องข้อแนะน�า

แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดขีอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน “เพ่ือให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินได้มีแนวทางในการจัดท�าหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี แต่การบริหารงาน

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลบางส่วนทียั่งประสบ

กับปัญหาและการบริหารงานทียั่งขาดประสิทธิภาพ

ไม่ตอบสนองต่อประชาชน ประชาชนยังไม่เข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารตรวจสอบงานต่าง ๆ ของ 

อบต. เท่าที่ควร และมีการใช้โครงสร้างรูปแบบ

เดยีวกันแต่ขนาดและศกัยภาพแตกต่างกัน การท�า

หน้าที่ได้จ�ากัดของ อบต. บุคลากรขาดความรู้และ

ความเข้าใจในระเบยีบ กฎหมาย และอ�านาจหน้าท่ี 

มีการใช้จ่ายงบประมาณที่เน้นด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจสอบการท�างานของ อบต. 

อันมีผลกระทบต่อความส�าเร็จในการบริหารงาน

ของ อบต. 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของ

การบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

จังหวัดนนทบุรี

 2. ศกึษาระดบัความส�าเรจ็ของการบรหิาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี

 3. สร้างสมการพยากรณ์ความส�าเร็จของ

การบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

จังหวัดนนทบุรี
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ขอบเขตการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานใน

องค ์การบริหารส ่วนต�าบลในจังหวัดนนทบุร ี 

จ�านวน อบต. 28 แห่ง เป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 184 คน 

ผู้ปฏิบัติงาน จ�านวน 2,331คน รวม 2,515 คน และ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและ 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

จังหวัดนนทบุรี ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร

ค�านวณของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 1973: 

125) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 345 คน ใช้วิธีการ 

สุม่แบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วนของประชากร ได้ขนาด

กลุม่ตวัอย่างแต่ละ อบต. จากน้ันใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง

แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

19 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 
Vol.  No.2 July - December  019 
 

3. สร้างสมการพยากรณ์ความสําเร็จของการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) จังหวัด
นนทบรีุ 

 
ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานใน

องค์การบ ริหารส่วนตําบลในจังหวัดนนทบุ รี 
จํานวน อบต.  แห่ง เป็นผู้ บริหาร จํานวน 14 
คน ผู้ปฏิบตัิงาน จํานวน ,331คน รวม ,1 คน 

และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
และผู้ ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล 
(อบต.) จงัหวดันนทบุรี กําหนดขนาดตวัอย่างโดย
ใช้สตูรคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 
1973: 1) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 34 คน ใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสัดส่วนของประชากร  
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละ อบต . จากนัน้ใช้
วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมิู (Stratified Random 
Sampling)  

 
กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวจิัย 

1. ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารสว่นตําบล 

. ตัวแปรตาม  คือ ความสําเร็จของการ
บริหารองค์กาสรบริหารสว่นตําบล 

 
 

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจยัสว่นบคุคล 
1. เพศ . อาย ุ 3. ระดบัการศกึษา 
4. ตําแหน่งงาน . รายได้ . ประสบการณ์ทํางาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเร็จของการบริหาร  
. ปัจจยัด้านยทุธศาสตร์ 
. ปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจของบคุลากร 
3. ปัจจยัด้านการสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
4. ปัจจยัด้านความเป็นผู้ นํา 
. ปัจจยัด้านความรับผิดชอบของบคุลากร 
. ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ 

ตัวแปรตาม 
ความสําเร็จของการบริหาร  
. ด้านการวางแผน 
. ด้านการจดัองค์การ 
3. ด้านการจดับคุลากรปฏิบติังาน 
4. ด้านการอํานวยการ 
. ด้านการประสานงาน 
. ด้านการรายงาน 
. ด้านการงบประมาณ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1.  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และ

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล

 2.  ตัวแปรตาม คือ ความส�าเร็จของการ

บริหารองค์กาสรบริหารส่วนต�าบล

วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

ได้พัฒนาข้ึนมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

ตามแนวคิดของลิเคิร ์ท (Likert) 5 ระดับ คือ  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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 การรวบรวมข้อมูล

 ผูวิ้จยัได้ท�าการเก็บข้อมลูจากพนกังานเจ้า

หน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ

บริหารส่วนต�าบล จังหวัดนนทบุรี จ�านวน 6 อ�าเภอ 

28 อบต. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ด้วยตนเอง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยครั้ งนี้ผู ้ วิจัยใช ้คอมพิวเตอร ์

โปรแกรมส�าเร็จรูปเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

ข ้อมูล ดังนี้  ข ้อมูลป ัจจัยพ้ืนฐานของผู ้ตอบ

แบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

เพ่ือใช้ในการบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 

ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของ 

การบริหาร และข้อมูลเก่ียวกับความส�าเร็จของ 

การบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล วิเคราะห ์

หาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การพยากรณ์

ความส�าเรจ็ของการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

โดยใช้สถิตกิารวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหคุณู (Multiple 

Regression Analysis)

ผลการวิจัย

 1.  ป ัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส ่งผลต่อความ

ส�าเร็จของการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 

(อบต.) จังหวัดนนทบุรี คือ ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ 

รองลงมา ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัย 

ด้านความเป็นผู้น�า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากร ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของ

บุคลากร และปัจจัยด้านการส่งเสริมความมีส่วน

ร่วม ซึ่งผลการวิจัยในแต่ละประเด็นสรุปได้ ดังนี้

  1.1  ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ โดยภาพ

รวมอยู ่ในระดับมากโดยข้อท่ีมีค ่าเฉลี่ยสูงสุด  

3 อันดับแรก คือ เรื่องการสื่อสารและการสร้าง 

ความเข้าใจระหว่างผูบ้รหิารและบุคลากร รองลงมา 

เรื่องแผนยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย

และภารกิจขององค์กร และเรื่องแผนยุทธ์ศาสตร ์

มีความยืดหยุ ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับ

สถานการณ์ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เรื่อง 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการส่ือสารและ 

การรายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. 

  1.2  ปัจจยัด้านความรูค้วามเข้าใจของ

บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ 

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องลักษณะ

ของงานทีท่�าตรงกับความรู้ความสามารถ รองลงมา 

เร่ืองมคีวามรู้ตามระเบยีบปฏบิตัหิรือมาตรฐานของ

งานในหน้าที่ที่ท�า และเรื่องมีการจัดอบรมสัมมนา

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ส่วนที่มี

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ เร่ืองมีระบบการบริหารงาน

บุคลากรในมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 

  1.3  ป ัจจัยด ้านการส ่งเสริมการมี 

ส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ 

ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คอื เรือ่งการเข้าร่วม

ประชุมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และการให้ข้อเสนอแนะในการประชมุอย่างเสร ีรอง

ลงมา เร่ืองการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของ อบต. ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และ

เรื่องการร่วมวางแผนจัดกิจกรรมหรือโครงการของ 

อบต.ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่ สุดคือ เรื่องการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ประเพณีเป็นประจ�าและสม�่าเสมอ 

  1.4  ปัจจยัด้านความเป็นผูน้�า โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

3 อนัดบัแรก คอื เรือ่งนโยบายต่าง ๆ  ภายในองค์การ

ถูกตอบสนองโดยการน�าไปปฏิบตั ิ รองลงมา เรื่อง

เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์การสามารถ

ตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรอบครอบและ 
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เทีย่งธรรม และเรือ่งผูน้�าในแต่ละหน่วยงานสามารถ

ควบคุมการบริหารงานและการบริหารจัดการ เพื่อ

ท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ เรื่องผู้บริหารมีการ 

รับฟังและเห็นความส�าคัญต่อความคิดเห็นของ

บุคลากรและน�าไปปฏิบัติ 

  1.5  ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของ

บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องการท�างาน 

ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเรียบร้อย 

ตามเป้าหมายตามเวลาทีอ่งค์กรก�าหนดไว้ รองลงมา

เรื่องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ

มอบหมาย และเรื่องก�าหนดงานให้กับบุคลากร

อย่างเหมาะสม และก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน

ที่ชัดเจน ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ เรื่องการ 

ไม่ท�าให้องค์กรเสยีเวลาในการท�างานเพราะมนีโยบาย

การท�างานที่ตรงต่อเวลา 

  1.6  ป ัจจัยด ้านการบริหารจัดการ  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ เรือ่งผูบ้รหิารมกีารพัฒนาการ

บรหิารจดัการทีเ่ข้มแขง็ และมธีรรมาภบิาล รองลงมา 

เรื่องผู้บริหารมีการก�าหนดเป้าหมายโครงสร้างการ

บรหิารและการท�างาน พร้อมท้ังวิสยัทศัน์ทีเ่ชือ่มโยง

กับสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม และเรือ่งการ

คดัเลอืกบคุลากรและการบรหิารบคุลากร ท�าอย่าง

เป็นระบบเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสม ส่วนท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เรื่องมีการประสานร่วมมือ

ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 

 2.  ระดับความส�าเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี 

ประกอบด้วย ด้านการวางแผน รองลงมา ด้านการ

งบประมาณกับด้านการรายงาน ด้านการประสานงาน 

ด้านการจัดองค์การ ด้านการอ�านวยการ และด้าน

การจัดบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ 

ดังนี้ 

  2.1  ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก 

คอื เรือ่งการจดัท�าแผนการปฏิบตังิานให้บรรลตุาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ รองลงมา เร่ืองการใช้จ่าย

งบประมาณเป็นตามแผนงานและกฎหมายที่

เก่ียวข้อง และเร่ืองการมอบหมายหน้าที่ความ 

รับผิดชอบในการด�าเนินการเป็นไปตามแผน 

อย่างชัดเจน ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเร่ืองปฏิบัติ

ตามแผนงานและนโยบายทีไ่ด้วางไว้ และท�าให้การ

ปฏิบัติงานเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

  2.2  ด้านการจดัองค์การ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ

แรก คือ เร่ืองการจัดรูปแบบขององค์กรให้มีความ

ชัดเจนตามแผนการจัดองค์กร รองลงมา เรื่องการ

แบ่งสายบังคับบัญชาท่ีท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้

คล่องตัว และเรื่องการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีและ

ความรบัผดิชอบตามสายการบงัคบับญัชา ส่วนทีม่ี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเร่ืองการจัดความสัมพันธ์ใน

แต่ละสายงานให้เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงาน

  2.3  ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เร่ืองบุคลากรต้องมี 

ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน  

รองลงมา เรือ่งบคุลากรมต้ีองความรูค้วามเข้าใจใน

ระเบียบปฏิบัติ ท่ี เ ก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ  และ 

เร่ืองบุคลากรต้องมีความสามัคคีให้ความร่วมมือ

และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุดเร่ืองบุคลากรต้องมีทักษะความรู้ในการ 

ใช้อปุกรณ์เคร่ืองมอืและเทคโนโลยีในการปฏิบตังิาน 
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  2.4  ด้านการอ�านวยการ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ

แรก คือ เรื่องการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น 

ภาวะผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ และการตัดสิน

ใจ เป็นต้น รองลงมา เรื่องการมอบหมายอ�านาจ

หน้าทีท่ีส่มัพันธ์และสอดคล้องกับความรบัผดิชอบ

แต่ละต�าแหน่งงาน และเรือ่งการตดัสนิใจ การสัง่การ

ให้กิจกรรมต่าง ๆ ด�าเนินไปอย่างมรีะเบยีบแบบแผน

ทั้งลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ รวมถึง 

ค�าแนะน�าต่าง ๆ  ส่วนทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุเรือ่งการ

ตดิต่อเรือ่งต่าง ๆ  สามารถเสรจ็สิน้ได้ภายในโต๊ะเดยีว 

  2.5  ด้านการประสานงาน โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

3 อนัดบัแรก คอื เร่ืองการติดต่อสือ่สารกับบคุคลทุก

ระดบัและทกุส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรกับบุคคล

ภายนอก รองลงมา เรื่องการจัดให้บุคลากรใน

องค์การท�างานให้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดย

ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 

เร่ืองการประส่านความร่วมมอืกันในการปฏิบติังาน

ในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและประสานกลมกลืน

กัน ส่วนท่ีมีค ่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเรื่องมีการขจัด 

ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายหรือหน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

  2.6  ด้านการรายงาน โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดับแรก 

คือ เรื่องการเก็บข้อมูลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพ่ือไว้เป็นหลักฐานและเป็นระเบียบในการปฏิบัติ

งาน และพัฒนางานของหน่วยงานขององค์กรต่อ

ไป รองลงมา เรื่องการเล็งเห็นถึงความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นของการรายงานและการประเมินผล

ภายในหน่วยงานขององค์การ และเรื่องการจัดท�า

บันทึก การรายงาน และการตรวจสอบ ภายใน

หน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือเป็นหลักฐานในการ

พิจารณาด�าเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนที่มีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุดเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานให้ผู ้บริหารและสมาชิกในหน่วยงาน 

ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการด�าเนินงาน

  2.7  ด้านการงบประมาณ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ

แรก คือ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับเป็นไป

ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รองลงมา 

เรือ่งสามารถใช้งบประมาณได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

และมรีะบบการควบคมุการเงนิของรายรบัรายจ่าย

ท่ีชัดเจน และเรื่องงบประมาณในองค์การต้องมี

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนที่ม ี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร

ให้เพียงพอต่อการบริหารงาน

 3.  ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู ตวัแปร

สถานภาพส่วนบุคคลและตัวแปรปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อความส�าเร็จของการบริหารองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลทั้ง 12 ตัว
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหาร อบต.

ตัวแปรอิสระ b SE Beta t p

เพศ .006 .016 .010 .377 .706

อายุ -.045 .013 -.179 -3.406 .001*

ระดับการศึกษา -.077 .018 -.161 -4.380 .000*

ต�าแหน่งงาน -.126 .024 -.183 -5.296 .000*

รายได้ .042 .012 .177 3.476 .001*

ประสบการณ์ -.013 .013 -.063 -.986 .325

ด้านยุทธศาสตร์ .087 .028 .114 3.070 .002*

ด้านความรู้ความเข้าใจ -.094 .031 -.122 -3.026 .003*

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม .232 .038 .296 6.071 .000*

ด้านความเป็นผู้น�า .021 .037 .026 .582 .561

ด้านความรับผิดชอบ .404 .035 .528 11.631 .000*

ด้านการบริหารจัดการ .088 .034 .125 2.627 .009*

ค่าคงที่ 1.526 .135 11.268

R = 0.890 R2 = 0.792 SEE = .137 F = 105.389 *p < 0.05 **p < .01

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ ตัวแปรสถานภาพส่วนบุคคลและตัวแปร

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลท้ัง 12 ตัว สามารถ

พยากรณ์ความส�าเรจ็ในการบรหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล ได้ร้อยละ 79.20 โดยพบตัวแปรที่มีผล

ต่อการพยากรณ์ 9 ตัวแปร คือ อายุ มค่ีาสมัประสทิธ์ิ

ความถดถอยเท่ากับ -0.045 ระดับการศึกษา มีค่า

สัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ -0.077 ต�าแหน่ง

งาน มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากับ -0.126 

รายได้ มีค่าสมัประสทิธ์ิความถดถอยเท่ากับ 0.042 

ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ มีค่าสัมประสิทธ์ิความ

ถดถอยเท่ากับ 0.087 ปัจจยัด้านความรูค้วามเข้าใจ

ของบคุลากร มค่ีาสมัประสทิธ์ิความถดถอยเท่ากับ 

-0.094 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

มีค ่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากับ 0.232  

ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของบุคลากร มีค่า

สัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ 0.404 และปัจจัย

ด้านการบริหารจัดการ มีค่าสัมประสิทธ์ิความ

ถดถอยเท่ากบั 0.088 ส่วนตวัแปรเพศ ประสบการณ์

ท�างาน ปัจจัยด้านความเป็นผู้น�าไม่พบว่ามีผลต่อ

ระดับความส�าเร็จของการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล

 4.  ผลการวิ เคราะห ์ป ัจจัยท่ีสามารถ 

ร่วมกันท�านายระดับความส�าเร็จในการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับ 

ความส�าเร็จในการบริหารองค์การส่วนต�าบล 

ตัวพยากรณ์ b Beta t-value P value

ด้านความรับผิดชอบของบุคลากร .411 .537 12.307 .000**

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม .246 .313 7.182 .000**

ด้านการบริหารจัดการ .082 .116 2.597 .010**

อายุ -.054 -.215 -5.374 .000**

ต�าแหน่งงาน -.129 -.187 -5.526 .000**

ระดับการศึกษา -.078 -.162 -4.426 .000**

รายได้ .035 .147 3.655 .000**

ด้านยุทธศาสตร์ .089 .116 3.326 .001**

ด้านความรู้ความเข้าใจ -.092 -.120 -2.997 .003**

ค่าคงที่ (a) 1.570 12.108 0.000**

R = 0.890 R2 = 0.791 F = 141.071 p value <0.001**

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย 

ที่สามารถร่วมกันท�านายระดับความส�าเร็จในการ

บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัด

นนทบุรี พบว่า ตัวแปรปัจจัยด้านความรับผิดชอบ

ของบุคลากร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ อายุ ต�าแหน่งงาน 

ระดับการศึกษา รายได้ ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ท่ีร่วม

พยากรณ์ระดับความส�าเร็จในการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบล (อบต.) ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p value <0.000) ซึ่งทั้งสองตัวแปรสามารถ

อธิบายการผันแปรของระดับความส�าเร็จในการ

บริหารองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) ได้ร้อยละ 

79.10 (R2 = 0.791) สามารถเขียนเป็นสมการใน 

รูปคะแนนดิบได้ดังนี้

 (ความส�าเร็จในการบริหาร) = 1.570 + 

0.411(ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของบุคลากร)

+0.246(ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม)

+0.082(ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ)-0.054

(อายุ)-0.129(ต�าแหน่งงาน)- 0.078(ระดับการ

ศึกษา) + 0.035(รายได้)+0.089(ปัจจัยด้าน

ยุทธศาสตร์)-0.092(ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากร)

 เ ขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน

มาตรฐานได้ดังนี้

Z
ความส�าเร็จในการบริหาร 

= 0.537(Z
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของบุคลา

กร
) + 0.313(Z

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
) + 0.116(Z

ปัจจั

ยด้านการบริหารจัดการ
) - 0.215(Z

อาย
)ุ -0.187(Z

ต�าแหน่งงาน
) - 

0 .062(Z
ระดับการศึกษา

)  +  0 .147  (Z
รายได ้

)  + 

0.116(Z
ปัจจัยด้านยุทธศาสตร

)์ - 0.120(Z
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากร
)
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. ปัจจยัท่ีมผีลต่ออทิธิพลความส�าเรจ็ของ

การบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

จงัหวัดนนทบรุ ีคือ ปัจจยัด้านยุทธศาสตร์  เพราะว่า

ในองค์การทีม่กีารท�างานอย่างเป็นระบบในปัจจบุนั

มักก�าหนดทิศทางการท�างานท่ีชัดเจน มีวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และการก�าหนดยุทธศาสตร์ การบริหาร

องค์การให้ประสบความส�าเร็จต้องมีการก�าหนด

ยุทธศาสตร์คือก�าหนดกรอบการท�างานเพ่ือให้การ

วางแผนงานหรือวางกลยุทธ์ให้มีทิศทางที่ชัดเจน 

ซึ่งยุทธศาสตร์เป็นวิธีการพัฒนาหรือแนวทางการ

ด�าเนินการหรือกลวิธีต่าง ๆ ที่ผู้บริหารก�าหนดขึ้น

อย่างเป็นระบบส�าหรบัเป็นทศิทางให้การด�าเนินงาน

บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ 

เป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้  สอดคล้องกับ สุพานี  

สฤษฎ์วานิช (2552: 9) กล่าวว่าการบริหาร

ยุทธศาสตร์ภาครัฐคือการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทีช่่วยให้องค์การภาครฐัได้ตระหนักถึงความสามารถ

ขององค์การ จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ 

โอกาสและอุปสรรคขององค์การท่ีเป็นผลกระทบ 

มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ผู้บริหาร

และพนักงานได้มีการต่ืนตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

เห็นโอกาสใหม่ ๆ และข้อจ�ากัดที่อาจเกิดขึ้น  

เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่าง ๆ 

มีส่วนร่วมในการบริหารท�าให้ได้พัฒนาความคิด

และช่วยลดการต่อต้านการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกิด

ขึ้นได้ ทั้งยังช่วยให้องค์การมีทิศทางและแนวทาง

ในการด�าเนินการที่ชัดเจน มีความสามารถในการ

แข่งขัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

องค์การ และยังจะช่วยให้องค์การมีสมรรถนะสูง

และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 2. ระดับความส�าเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี 

คือ ด้านการวางแผน เพราะว่าหน่วยงานทุกระดับ

ทั้งภาครัฐและเอกชนจ�าเป็นต้องมีปัจจัยท่ีมีความ

ส�าคัญที่จะท�าให้การด�าเนินงานของหน่วยงาน

ประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย สามารถด�าเนินงาน

ได้สอดคล้องกับกระบวนการท�างาน รวมทั้ง 

ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ  

ระยะเวลาของการท�างานนัน้ๆ หากเกิดข้อผดิพลาด

จะสามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

และสามารถท�าการแก้ไขได้ทันท่วงทีที่เกิดการ 

ผิดพลาดในกระบวนการท�างานไม่ก่อให้เกิดการ

เสียเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท�างาน 

และก�าหนดแนวทางการท�างานในอนาคตได้เพ่ือ 

ความส�าเร็จของหน่วยงาน สอดคล้องแนวคิดของ 

สรุสัวด ีราชสกลุชยั (2547) ทีอ่ธบิายว่าการวางแผน

คือการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน  

โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ และมีเหตุผลเพ่ือให้การ 

ด�าเนินงานในอนาคตเป็นไปโดยเรียบร้อยและมี

ประสทิธิภาพทีส่ดุ เป็นกระบวนการเก่ียวกับการคดิ

และการตัดสนิใจทีล่ะเอยีดอ่อน และต้องกระท�าให้

เสร็จสิ้นก ่อนจะมีการด�าเนินกิจกรรม ดังน้ัน

กระบวนการวางแผนถือว่ามีความส�าคัญและมี

ความจ�าเป็น องค์การจะประสบความส�าเร็จได้นั้น

จ�าเป็นต้องอาศยัการวางแผน ซึง่การวางแผนถือว่า

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดความเสี่ยงขององค์การ 

เพราะกระบวนการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการ 

คาดคะเนอนาคตหรือการพยากรณ์ เช่น การ

วางแผนการจัดสรรทรัพยากรว่าควรใช้ในปริมาณ

เท่าใด การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

จะเก่ียวข้องกับการสมัครงาน การลาออก และ 

การเกษยีณอายุ ดงัน้ันงานทกุอย่างในองค์การต้อง
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มีการวางแผนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใน

อนาคตรวมทั้งการป้องกันปัญหา 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 ข้อเสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ

ของการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 

 1.  ปัจจยัด้านยุทธศาสตร์ ควรมกีารสือ่สาร

และการสร้างความเข้าใจระหว่างผู ้บริหารและ

บุคลากร เพราะว่าการสื่อสารภายในองค์กรที่ด ี

จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายขององค์การ 

และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน

องค์การ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต่อองค์การ

 2. ปัจจัยด้านความรู ้ความเข้าใจของ

บุคลากร ลักษณะของงานท่ีท�าตรงกับความรู ้

ความสามารถ เพราะว่าปัจจุบันบุคลากรมีความรู้

เพ่ิมขึ้นมีทัศนคติและความต้องการในการท�างาน 

ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ต่างจากอดีต สังคมมีความ

ซับซ้อนเก่ียวข้องกันมากขึ้นพนักงานรุ่นใหม่ที่มี

ความรู้ ทักษะ ความสามารถมากขึ้นพร้อมที่จะ 

รับผิดชอบมากขึ้น และมักต่อต้านการปฏิบัติงาน 

ที่คอยรับค�าสั่งเพียงอย่างเดียว แต่บุคคลจะ

ต้องการอ�านาจในการตัดสินใจ ความพอใจและ

ความภาคภูมใิจในงาน เพ่ือท่ีจะปฏิบติังานได้อย่าง

เต็มความรู้ความสามารถ

 3.  ปัจจัยด้านการส่งเสรมิความมส่ีวนร่วม 

การเข้าร่วมประชุมและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะในการ

ประชุมอย่างเสรี สมาชิกทุกคนจะมีโอกาสเสนอ

ความเห็นหรอืมส่ีวนร่วมในการลงมติ เมือ่มส่ีวนร่วม

ในการลงมติก็จะตระหนักในความส�าคัญของมติ

และยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่อไป

 4.  ปัจจัยด้านความเป็นผู้น�า นโยบาย 

ต่าง ๆ ภายในองค์การถูกตอบสนองโดยการน�าไป

ปฏิบัติมีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

 5.  ปัจจยัด้านความรบัผดิชอบของบคุลากร 

ควรการท�างานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 

และเรียบร้อย ตามเป้าหมายตามเวลาท่ีองค์กร

ก�าหนดไว้ โดยมีการก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ

งานให้กบับุคลากร เพือ่ให้ท�างานได้ตามเปา้หมาย

ที่ก�าหนด ฝึกอบรม ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ปฏิบัติงาน

อย่างละเอียด และมีการควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏบิตัติามมาตรฐานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับการ

ด�าเนินงานในปัจจุบัน

 6.  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหาร

ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็งและ 

มีธรรมาภิบาล เพราะว่าการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเป็นการบริหารยุคใหม่ที่เน้นความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความรบัผดิชอบ การประพฤตชิอบ 

การมีส่วนร่วม และกระบวนการยุติธรรมอันเป็น

กลไกที่ส�าคัญในการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลัก

ส�าคัญพื้นฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

 ข ้อเสนอแนะระดับความส�าเร็จของ 

การบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

จังหวัดนนทบุรี 

 1.  ด้านการวางแผน ควรจัดท�าแผนการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

เพ่ือลดการสูญเสียจากการท�างานท่ีซ�้าซ้อน ท�าให้
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การด�าเนนิงานประสบผลส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธิภาพ 

รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากร และจะท�าให้

เกิดการประสานสัมพันธ์ภายในองค์การ ท�าให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นสามารถเตรียม

รับกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและความยุ่งยาก 

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตลอดจนป้องกัน

ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 2.  ด้านการจดัองค์การ ควรจดัรปูแบบของ

องค์กรให้มีความชัดเจนตามแผนการจัดองค์กร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานขององค์การและ

ให้คนในองค์การมีการประสานร่วมมือกันท�างาน

ลดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีการกระจายอ�านาจและ

มอบอ�านาจให้แก่บุคลากรระดับล่างให้มากขึ้น  

เพ่ือให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ และใช้การ

ประเมินผลแบบ 360 องศา ให้เพ่ือนร่วมงาน 

ทุกระดับประเมินผลงานของแต่ละบุคคล เพ่ือ

กระตุ้นการรับรู้และการร่วมมือระหว่างบุคลากร

 3.  ด ้ านการจัดบุคลากรปฏิบั ติ งาน 

บุคลากรต้องมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ใน

การปฏิบัติงาน มีความสุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัย

ไมตรีที่ดี ท�าจิตใจให้เบิกบานใช้ถ้อยค�าชวนฟัง 

น�้าเสียงไพเราะชัดเจนพูดมีหางเสียง และมี 

ค�าขานรับเหมาะสม

 4.  ด้านการอ�านวยการ ควรใช้ศิลปะใน

การบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น�า มนุษยสัมพันธ์  

การจูงใจ และการตัดสินใจ เป็นต้น

 5.  ด้านการประสานงาน ควรมีการติดต่อ

ส่ือสารกับบุคคลทุกระดับและทุกส่วนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจทัง้ภายในองค์กรและระหว่าง

องค์กรกับบุคคลภายนอก

 6.  ด้านการรายงาน ควรมีการเก็บข้อมูล

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือไว้เป็นหลักฐานและ

เป็นระเบียบในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานของ

หน่วยงานขององค์กรต่อไป

 7.  ด ้านการงบประมาณ การใช ้จ ่าย 

งบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมี

ผลต่อความส�าเร็จของการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล จังหวัดนนทบุรี กับองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจังหวัดอื่น ๆ เพ่ือน�าข้อมูลมาปรับปรุง

นโยบายการบริหารจัดการในระดับประเทศต่อไป

 2.  การวิจัยครั้งต่อไปควรใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์อื่น ๆ  เช่น การวิเคราะห์รูปแบบเชิงสาเหตุ 

เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยว่าสอดคล้องกับงาน

วิจัยครั้งนี้หรือไม่ และยังท�าให้ทราบว่าปัจจัยใน 

รูปแบบใดส่งผลต่อตัวใด

 3.  ควรมีการวิจัยเพ่ือประเมินผลการ

ท�างานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวัดนนทบรุี
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บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นออนไลน์เพ่ือซื้อสินค้าของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ 

งานวิจัยนีเ้ป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�านวน  

400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างด้วย Independent Sample t-test โดยก�าหนด ค่านัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รายได้ที่ได้รับต่อเดือนอยู่ระหว่าง  

3,001 – 5,000 บาท เฉลี่ยชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ประสบการณ์ในการใช้บริการ

ซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ อยู่ระดับปานกลาง โดยระยะเวลาทีซ่ือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์

อยู่ระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี จ�านวนครั้งในการสั่งซื้อส่วนใหญ่ 1 ครั้งต่อเดือนโดยสินค้าที่สั่งซื้อมากที่สุดคือ

เครื่องส�าอางและสินค้าประเภทบ�ารุงผิว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ ด้านการส่งเสริม 

การจ�าหน่าย ด้านเทคโนโลยี ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย นักศึกษาท่ีม ี

เพศต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ 

ด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริม 

การจ�าหน่ายไม่แตกต่างกันอย่างนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์, แอปพลิเคชัน, นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ABSTRACT

  The purpose of this research is to study undergraduate’s student behavior of using  

online applications, and to study the influencing factors that affect the selection of trade through 

online applications. Quantitative study has been adopted in this study and total 400 questionnaire 

samples has been distributed. The samples group were undergraduate students at Bangkok 

Thonburi University, Rajamangala University of Technology, and Mahidol University. Statistics 

used in data analysis, frequency, percentage, standard deviation, independent sample t-test are 

used to get the results. 

 The results showed that most of the samples were female. Income received per month is 

between 3,001 – 5,000 baht. The respondents revealed that they have averagely four years 

experience in net-serving. They were in the beginner level of online application purchase and 

they have 6 months to 1 year online purchase experiences. The goods they typically bought  

from online application are cloths and skin care products. The influencing factors of online shopping 

by application are marketing promotion, technology, price, product, and distribution channel. 

T-test was utilized to examine the differences between online purchasing behavior among male 

and female students. The results of the comparison of different demographic factors found  

that the price, place and technology differ significantly at the level of 0.01. Product and  

promotion without differs with statistical significance at the level of .05.. 

Keywords : Online Products behavior, Application, undergraduate students

บทน�า

 การเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตมีผล 

กระทบต่อธุรกิจทั่วโลกเป็นอันมาก อินเทอร์เน็ต 

ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจใหม่ ๆ  

ไม่ว่าจะเป็น e-commerce, application online  

ซึง่เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้เข้าถึงได้อย่างรวดเรว็ ผลส�ารวจ

ของเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเทศกาลชอปปิ้งปลายปี แสดง

ให้เห็นว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคยุคใหม่หนัมาเลอืกซือ้

สินค้าผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลัก และ 

มีอัตราการเติบโตไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 ในแต่ละปี 

Facebook IQ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของเฟซบุ๊ก  

ได้ท�าการส�ารวจพฤตกิรรมผู้บรโิภคทีม่อีายุมากกว่า 

18 ปี จ�านวน 1,500 ราย ในช่วงไตรมาส 4 ปีที่ผ่าน

มา พบว่าร้อยละ 39 ของผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้า

ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก ตามมาด้วย

ร้อยละ 30 ที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้านค้า โดยเหตุผล

ส�าคัญที่ เลือกซื้อของผ ่านช ่องทางออนไลน ์  

เนื่องมาจากร้อยละ 55 ให้ความเห็นว่าสะดวกกว่า

ไปหน้าร้าน ขณะเดียวกันร้อยละ 44 เริ่มเปลี่ยน 

ช่องทางมาเลอืกซือ้ของออนไลน์จากมอืถือมากข้ึน 
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และในกลุ่มผู้ที่ซื้อของผ่านมือถือกว่าร้อยละ 60 

เป ็นกลุ ่มมิลเลนเนียลที่มีช ่วงอายุ 18-34 ป ี  

(ผู้จัดการออนไลน์, 2561) 

 บริษัท ไพรซ์ซ่า จ�ากัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์

และแอพพลเิคชัน่ “Priceza” เครือ่งมอืค้นหาสนิค้า

และเปรยีบเทยีบราคา (Shopping Search Engine) 

แชร์ข้อมลูจากการจดังาน “Priceza E-Commerce 

Trends : The Infinity of E-Commerce Wars 

2019” กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันใช้

เวลาอยู่กับแพลตฟอร์มต่าง ๆ  เพ่ิมสงูมาก ค่าเฉลีย่

ของผู้บริโภคในปัจจุบันจะมีแอปพลิเคชันอยู่บน

หน้าจอมือถือคนละ 32 แอปพลิเคชัน แต่ละคนจะ

ใช้ในทุก ๆ วันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8 แอปพลิเคชัน 

(แบรนด์บัฟเฟอร์, 2561) โดยคนไทยใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 11 นาที เรียกได้

ว่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก www.Picodi.com 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ

พฤตกิรรมการชอปป้ิงของผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ชาวไทย

ในปี 2018 พบว่า แม้การชอปปิ้งในโลกออนไลน์ 

อุปกรณ์เดสก์ทอปก�าลังเป็นที่นิยมทั่วโลก แต่กลับ

กลายเป็นว่าคนไทยนิยมใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า

เดสก์ทอป ย่ิงไปกว่าน้ันค่าใช้จ่ายของคนไทยในการ

ชอปปิ้งผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท 

สูงกว่าการชอปปิ้งด้วยเดสก์ทอป ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

1,350 บาท/เดือน นอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็น

ว่า ผู้หญิงไทยนิยมชอปปิ้งออนไลน์มากกว่าผู้ชาย 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ ร้อยละ 59 และร้อยละ 41 

ตามล�าดับ ส่วนคนรุ่นใหม่ คือกลุ่มท่ีชื่นชอบการ

ชอปปิ้งออนไลน์มากที่สุดมีมากกว่าครึ่งหน่ึงของ 

นักชอปปิ้งออนไลน์ท้ังหมดถึง 51% คือช่วงอายุ

ระหว่าง 25 - 34 ปี และตามมาด้วยกลุ่มคนอาย ุ 

35 - 44 ปี (ร้อยละ21) และ 18 - 24ปี ( ร้อยละ16) 

ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 12 เป็นผู้บริโภคที่มีอายุ

มากกว่า 45 ปี (บีแอลที แบงค็อก, 2562) กลุ่ม

นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ผู้ใช้สังคมออนไลน์ มีสภาพแวดล้อม 

ที่สะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีก�าลัง

ซื้อและการตัดสินใจโดยง่าย เป็นกลุ่มคน Gen Z 

ซึ่งประเทศไทยมีอยู่ราว 13 ล้านคน และก�าลังจะ

เข้าสู่วัยแรงงาน (first jobber) เริ่มมีรายได้เป็นของ

ตัวเองและมีก�าลังในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและ

บริการต่าง ๆ กลายเป็นอีกหน่ึงก�าลังซื้อหลักของ

ประเทศ 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีความ

สนใจศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค ้าผ ่านทาง 

แอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของนักศกึษาระดบัปริญญา

ตรี เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู ้ประกอบการหรือผู้ที่มี 

ส่วนเก่ียวข้องได้รูแ้ละเข้าใจถึงปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ของนกัศกึษาในการน�าไปก�าหนด

กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจออนไลน์ได้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

โดยใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

 2. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ป ั จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต ่ อ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรที่ใช ้ในการศึกษา ได้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
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กรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในพ้ืนท่ีอ�าเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ระบุมหาลัยฯ) 

ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน  

(Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

จ�านวนประชากร 22,942 คน ซึ่งลงทะเบียนในปี

การศึกษา 2561 ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 คน 

เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนของกลุ ่มตัวอย่าง 

จึงท�าการเก็บ 400 ตัวอย่าง 

 2.  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ได้แก่ แบบสอบถาม Questionnaires) โดยสร้าง

แบบสอบถามเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม 

ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องจากน้ันได้  

หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและ

วัตถุประสงค์ (index of item-object congruence 

: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คนเพ่ือตรวจสอบและ

แก้ไข ก�าหนดเกณฑ์ค่าความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.50 

ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ค่าความสอดคล้อง 

(IOC)อยู่ระหว่าง 0.6 - 1 แล้วน�าไปทดลองใช้  

(pre-test) กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง ร้อยละ 10 ของแบบสอบถามฉบบัจรงิ หรอื

จ�านวน 40 ชุด เพื่อทดลองใช้และท�าการปรับปรุง

แบบสอบถาม ท�าการหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตร การหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (¥- Coeffcient) ตามวิธีของ 

ครอนบัค (Cronbach) (Cronbach, 1963) เพ่ือ

ทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูท่ัวไป

 ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเก่ียวกับพฤติกรรม 

การซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

 ส ่วนที่  3 เป ็นค�าถามเก่ียวกับปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทาง 

แอปพลิเคชันออนไลน์ ซึ่งค�าถามในส่วนน้ีมี

ลักษณะแบบสอบถามเป ็นแบบมาตราส ่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert ดังนี้

 5 หมายถึง ความเห็นด้วยระดับมากที่สุด

 4 หมายถึง ความเห็นด้วยระดับมาก

 3 หมายถึง ความเห็นด้วยระดับปานกลาง

 2 หมายถึง ความเห็นด้วยระดับน้อย

 1 หมายถึง ความเห็นด้วยระดับน้อยที่สุด

 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ตาม

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิด ของเบสท์  

(Best JW.1977) มีรายละเอียดดังนี้

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 –5.00 หมายถึง ระดับ 

ความเห็นด้วยมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับ  

ความเห็นด้วยมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 –3.49 หมายถึง ระดับ 

ความเห็นด้วยปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับ 

ความเห็นด้วยน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 –1.49 หมายถึง ระดับ 

ความเห็นด้วยน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

เพ่ือวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติใน

การหาค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ด้วยค่า t-test ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 
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ผลการวิจัย

  จากผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้า

ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สรุปได้ดังนี้

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 61.5 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนที่ได้

รับ ระหว่าง 3,001 – 5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 

36.75 โดยผู้มีรายได้สูงกว่า 7,001 บาทต่อเดือน

เพียงร ้อยละ 16.0 ส่วนใหญ่พักอาศัยหอพัก  

ร้อยละ 48.5 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 

40,001-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 25.25 

อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ปกครองเป็นพนักงานบริษัท

เอกชน คิดเป็นร้อยละ 29.25 

 2. พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนั

ออนไลน์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

งาน Internet มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันคิดเป็น 

ร้อยละ 37 ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่าน 

แอปพลเิคชนัออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 46 ระยะเวลาในการซือ้สินค้าผ่านแอปพลิชนั

ออนไลน์ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี  

ร้อยละ 27 จ�านวนในการสั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่ 

สั่งซื้อ 1 ครั้งต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 58 ค่าใช้จ่าย

ในการส่ังซื้อต่อคร้ัง น้อยกว่า 400 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 28 ส่วนใหญ่ช�าระเงนิด้วยการเก็บเงนิปลาย

ทาง คิดเป็นร้อยละ 71 สินค้าที่สั่งซื้อส่วนใหญ่เป็น

ประเภทเคร่ืองส�าอาง/สินค้าบ�ารุงผิว คิดเป็นร้อยละ 

24 บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ คือเพื่อน

เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 64 

 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ 

ซือ้สนิค้าผ่านทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
S.D. แปรผล

ด้านผลิตภัณฑ์

1.  สินค้าท่ีซ้ือผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์สามารถ

เลือกซ้ือได้หลายประเภท

4.81 0.38 มากที่สุด

2.  สินค้าที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์มี

คุณภาพในระดับดีสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

ทันทีหากไม่ตรงตามคุณภาพที่ระบุไว้

3.36 0.96 ปานกลาง

3.  สินค้าท่ีขายด้วยแอปพลิเคชันออนไลน์มี

ตรายี่ห้อซึ่งเป็นที่รู้จัก

3.69 0.70 มาก

4.  แอปพลิเคชันออนไลน์ที่เลือกซื้อสินค้ามี

สินค้าพร้อมส่ง

4.12 0.73 มาก

x
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ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
S.D. แปรผล

5. สินค้าที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ตรง

ตามความต้องการ

4.31 0.72 มาก

ภาพรวม 4.06 0.34 มาก

ด้านราคา

1.  ราคาอยู่ในงบประมาณท่ีสามารถจดัซือ้ได้

หลายประเภทสินค้าซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

4.40 0.71 มาก

2.  การซื้อด้วยแอปพลิเคชันออนไลน์มีราคา

ถูกกว่าสินค้าทั่วไปในร้าน

4.36 0.82 มาก

3.  ในแอปพลิเคชันออนไลน์บอกราคาสินค้า

ไว้ชัดเจน

4.79 0.40 มากที่สุด

4.  สินค้าที่ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์จะ

บริการจัดส่งด้วยราคาท่ีชัดเจนและเป็นธรรมต่อผู้ซ้ือ

4.81 0.38 มากที่สุด

5.  การซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์อาจได้

ส่วนลดพิเศษท�าให้ราคาถูกมากขึ้น

4.18 0.79 มาก

ภาพรวม 4.51 0.33 มากที่สุด

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

1. แอปพลิเคชันออนไลน์เป็นที่นิยมใช้บริการ

ของนักศึกษา

4.29 0.83 มาก

2. สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกท่ีทุกเวลาที่

ต้องการใช้งาน

4.14 0.73 มาก

3. การซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์มีบริการ

จัดส่งครอบคลุมทุกพื้นที่

4.04 0.69 มาก

4. มีการจัดส่งท่ีตรงต่อเวลา4. มีการจัดส่งที่

ตรงต่อเวลา

3.39 1.39 ปานกลาง

5. แอปพลิเคชันออนไลน์มีช่องทางการช�าระ

เงินที่หลากหลาย

4.03 0.82 มาก

ภาพรวม 3.98 0.42 มาก

x
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ด้านการส่งเสริมการตลาด

1.  มกีารประชาสมัพันธ์ โฆษณาแอปพลเิคชนั

ออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดียอย่างทั่วถึง

4.56 0.49 มากที่สุด

2.  แอปพลเิคชนัออนไลนม์กีารจดักจิกรรมส่ง

เสรมิการขายสม่�าเสมอ เชน่ ใหส้ว่นลดตามเทศกาล

ต่าง ๆ

4.79 0.40 มากที่สุด

3.  แอปพลิเคชันออนไลน์ มีการคืนก�าไรให้

ผู้บริโภคที่ใช้บริการเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง เช่น 

ลดราคาเมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่�าตามที่แอปพลิเคชัน

ออนไลน์ก�าหนด

4.63 0.66 มากที่สุด

4.  แอปพลิเคชันออนไลน์มีการส่งข้อมูล 

ข่าวสาร ติดต่อกับผู้บริโภคอยู่เสมอ

4.62 0.48 มากที่สุด

5.  มีบริการส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่าน

แอปพลิเคชันออนไลน์

4.86 0.34 มากที่สุด

ภาพรวม 4.69 0.24 มากที่สุด

ด้านเทคโนโลยี

 1.  การใชง้านแอปพลเิคชนัออนไลนไ์มยุ่่งยาก

ซับซ้อน เข้าถึงง่าย

4.77 0.41 มากที่สุด

 2.  มีการออกแบบสีสัน รูปแบบดึงดูดใจ 4.48 0.71 มาก

 3.  ช่วยให้ได้รับความสะดวกกว่าการซื้อผ่าน

เว็บไซต์

4.67 0.60 มากที่สุด

 4.  มีการพัฒนาระบบหรือเพ่ิมเติมประโยชน์

จากการใช้งาน

4.43 0.75 มาก

 5.  แอปพลิเคชันออนไลน์ มีการประมวลผล 

ที่รวดเร็วถูกต้อง

4.59 0.57 มากที่สุด

ภาพรวม 4.59 0.32 มากที่สุด

x
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 จากตารางที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ของนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีสรปุได้ดังนี้

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่ 4.06 เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สินค้าที่ซื้อผ่าน 

แอปพลิเคชันออนไลน์สามารถเลือกซื้อได้หลาย

ประเภท มีค่าเฉลี่ย 4.81 

 2. ด้านราคา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุคือ สนิค้าท่ีผ่านแอปพลเิคชนั

ออนไลน์จะบรกิารจดัส่งด้วยราคาทีช่ดัเจนและเป็น

ธรรมต่อผู้ซื้อ ค่าเฉลี่ย 4.81 

 3. ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย พบว่าโดย

รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ  

แอปพลิเคชันออนไลน์เป็นท่ีนิยมใช้บริการของ

นักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.29 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

มบีรกิารส่งสนิค้าฟรเีมือ่สัง่ซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนั

ออนไลน์ ค่าเฉลี่ย 4.86 

 5. ด้านเทคโนโลยี พบว่าโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้งาน

แอปพลเิคชนัออนไลน์ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน เข้าถึงง่าย 

ค่าเฉลี่ย 4.77 

 ผลการทดสอบปัจจยัทางประชากรศาสตร์

ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

บนแอพพลิเคชั่นออนไลน์ จ�าแนกตามเพศพบว่า  

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้าน

เทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ 0.01 ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริม 

การจ�าหน่าย ไม่แตกต่างกันอย่างนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมลูการทดสอบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกันส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สินค้า

บนแอพพลิเคชั่นออนไลน์ส�าหรับกลุ่มนักศึกษาที่แตกต่างกัน จ�าแนกตามเพศ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพ

พลิเคชั่นออนไลน์

เพศ n S.D. t Sig.

ด้านผลิตภัณฑ์ ชาย 154 4,023 0.145 -1.631 0.051
หญิง 246 4.083 0.104

ด้านราคา ชาย 154 4.460 0.152 -2.697** 0.003
หญิง 246 4.551 0.074

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ชาย 154 4.274 0.037 14.991** 0.000
หญิง 246 3.801 0.185

ด้านการส่งเสริมการจ�าหน่าย ชาย 154 4.693 0.074 -0.154 0.438
หญิง 246 4.697 0.050

ด้านเทคโนโลยี ชาย 154 4.542 0.150 -2.362** 0.009
หญิง 246 4.626 0.070

*p< .01

x
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อภิปรายผล

 จากการศึกษา เรือ่งพฤติกรรมการซือ้สนิค้า

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้

 1.  ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปพบว่า เพศหญิง

ให้ความสนใจการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน์มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับจุฑารัตน์ 

เกียรติรัศมี (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ

สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 

Benjamin Chan Yin-Fah และ Bei Hooi-Choo 

(2010) เรื่อง นักศึกษาปริญญาตรีและพฤติกรรม

การซื้อออนไลน์ 

 2.  พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิค

ชันออนไลน์พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 1 ครั้งต่อ

เดือนสอดคล้องกับยุพเรศ พิรยิพลพงศ์ (2558) วิจยั

เรือ่ง ปัจจยัและพฤตกิรรมท่ีมผีลต่อการตดัสนิใจใช้

โมบายแอพพลเิคชัน่ ซือ้สนิค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน

และแท๊บเล็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยนักศึกษามีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท 

สอดคล้องกับเอกพล รุ่งโรจน์กิจกุล (2557) เรื่อง

พฤตกิรรมการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูบ้รโิภค

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จะท�าการสั่งซื้อน้อยกว่า 

400 บาทต่อครั้ง และช�าระเงินด้วยการเก็บเงิน

ปลายทาง สินค้าที่ซื้อมากที่สุดคือ เครื่องส�าอาง/

สินค้าประเภทบ�ารุงผิว สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ 

สมานพิทักษ์วงศ์ (2560) วิจัยเรื่อง ส่วนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา

 3.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ 

พบว่า นักศึกษามีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง

สังคมออนไลน์ไม่ต่างกัน เพราะสามารถเข้าถึง

สงัคมออนไลน์ได้อย่างรวดเรว็ อกีทัง้ผูป้ระกอบการ

เริ่มเปลี่ยนจากการซื้อขายหน้าร ้านเป ็นขาย 

ในระบบออนไลน์มากย่ิงขึ้น ท้ังยังมีการสร้าง 

แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าที่จะให้เข ้าถึงการซื้อได ้รวดเร็วขึ้น  

มบีรกิารขนส่งสนิค้าถึงมอืลกูค้า เก็บเงนิปลายทาง 

และราคาถูกกว่าซื้อหน้าร้าน 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ พบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์นักศึกษาใช้การซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น 

ออนไลน์เพราะสนิค้าทีซ่ือ้ผ่านแอพพลเิคชัน่ออนไลน์

สามารถเลือกซื้อได้หลายประเภท ในด้านราคา

สินค้าที่ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์จะบริการจัดส่ง

ด้วยราคาที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อผู ้ซื้อ และ 

ในแอพพลเิคชัน่ออนไลน์บอกราคาสนิค้าไว้ชดัเจน 

นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบราคากับร้านค้า

ออนไลน์อื่น ๆ ได้เพราะในสังคมออนไลน์น้ัน  

การค้นหาราคาสินค้าของแต่ละร้านค้าเป็นเรื่อง 

ทีท่�าได้ง่าย จงึท�าให้ผูบ้รโิภคต้องมกีารเปรยีบเทียบ

ผลิตภัณฑ์พร้อมกับราคาก่อนเสมอ เพ่ือให้เกิด

ความคุม้ค่าทีส่ดุ สอดคล้องกับงานวจิยัของณัฐชยา 

พิบูลย์ไพโรจน์ (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสินค ้าผ ่านแอพพลิเคชั่นบน 

สมาร์ทโฟน ในด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายพบว่า

แอพพลิเคช่ันออนไลน์เป็นที่นิยมใช้บริการของ

นักศึกษา อาจเน่ืองจากแอพพลิเคชั่นออนไลน์มี 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสม�่าเสมอ เช่น  

ให้ส ่วนลดตามเทศกาลต่าง ๆ สอดคล้องกับ 

งานวิจยัของภาณมุาศ ใจกนัทะ (2556) ทีไ่ด้ศกึษา

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคน

วัยท�างานในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อีกทั้ง
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การใช้งานแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน 

เข้าถึงง่ายเนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีสามารถ

ท�าได้ง่ายและผู้ประกอบการในปัจจุบันสร้างแอป

พลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้มากขึ้น

 กล่าวโดยสรปุ คอื พฤตกิรรม การซือ้สนิค้า

ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่ม Gen Z และ Gen Y เฉลี่ย

อายุระหว่าง 18 – 23 ปี เป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อม

กับเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า เรียนรู ้ได้เร็ว มีความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  ได้ และมสีภาพ

แวดล้อมท่ีมคีวามพร้อมและสะดวกสบาย จงึท�าให้

เป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้ความสนใจและมีการ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ืออ�านวยความสะดวกใน

เลือกซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่ถูกกว่า

ข้อเสนอแนะ

 1. จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีการ

เลือกซื้อสินค้าประเภทหนังสือในระดับที่น้อย ทั้งนี้

ควรท�าการศึกษาประเภทของหนังสือท่ีนักศึกษา

เลือกซื้อ เพ่ือผู้ประกอบการ และอาจารย์สามารถ

ร่วมกนัหาแนวทางให้นักศกึษาเกิดความสนใจและ

มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้หนงัสอืเพ่ือใช้ประกอบการ

เรียนมากย่ิงข้ึน รวมถึงการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น 

ออนไลน ์ เ พ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอน

 2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรเีท่าน้ัน ซึง่แต่ละช่วงวัย

จะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ซึ่งท�าให้ตระหนักได้ว่า 

e-commerce มแีนวโน้มทีส่�าคญัมากข้ึน ช่องทาง 

การซือ้สนิค้าในอนาคตอนัใกล้เปลีย่นแปลงไปจาก

การซื้อจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม การสั่งซื้อ 

ผ่าน แอปพลิเคชั่นจะสูงข้ึนผู ้ประกอบธุรกิจจึง

ต้องหาแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและ 

ส่งเสริมการขายมากขึ้น
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร ศึกษาหลักกฎหมาย

ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 ฉบับแก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ. 2551 และ

ฉบับแก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระ

ราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรในประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางและ

มาตรการทีล่ดการหลกีเลีย่งภาษใีห้น้อยท่ีสดุ เพ่ือน�าแนวท่ีเหมาะสมในการน�ามาปรับใช้กับประเทศไทยต่อ

ไป ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยได้พยายามหาทางออกในการแก้ปัญหาโดยการยกร่างกฎหมายศุลกากร

เพ่ือลดปัญหาลงจ�านวนหลายครัง้ จนครัง้ล่าสดุแก้ไขพระราชบญัญัตศิลุกากร เมือ่วันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 

รฐับาลได้อนมุตัหิลกัการร่าง พ.ร.บ.ศลุกากรฉบบัใหม่ มสีาระส�าคญัดงันี ้คอืปรับลดอตัราการจ่ายเงนิรางวัล

ที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม ปรับปรุงบทลงโทษตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 2469 โดยพิจารณา

โทษตามเจตนาของการกระท�าความผิด แต่ก็ไม่อาจที่จะลดจ�านวนการหลีกเล่ียงภาษีได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการกระท�าความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลควรมี

มาตรการท่ีลดการหลกีเลีย่งภาษใีห้น้อยท่ีสดุ โดยรฐับาลควรมนีโยบายลดภาษนี�าเข้าเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ

ซื้อสินสินค้าในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าที่พึงพอใจมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: การหลีกเลี่ยงภาษีอากร, การส�าแดงเท็จ
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ABSTRACT

  The purpose of this research is to study the problems of avoiding customs duties. The 

study the legal principles relating to the actions under the Customs Act B.E. 1926, Revised Version 

2008 and Revised Version 2017, including related laws such as Copyright Act 1994, Patent Act 

1999 Trademark Act 1991.This research is the qualitative research by analyzing the reasons for 

avoiding customs duties in Thailand and to provide guidance and measures to minimize tax 

avoidance minimize tax avoidance. In order to apply suitable guidelines to be used in Thailand 

The research found that Thailand has tried to find a solution to the problem by drafting the customs 

law to reduce the problem many times. Until the latest amendment of the Customs Act on 21 July 

2015. The government has approved the draft principles of New Customs Act .The essence is as 

follows is to reduce the rate of payment of rewards paid to the officers arrested improve penalties 

under Article 27 of the Customs Act 1926 by considering the penalties according to the intent of 

the offense. But it is not possible to fully reduce the amount of tax evasion due to the violation of 

customs duties continuously. Therefore, the government should have measured to reduce tax 

avoidance to a minimum. The government should have a policy to reduce import duties so that 

consumers can buy products at a cheaper price in order to allow consumers to choose the most 

satisfying product.

Keywords: Tax evasion, false declaration 

บทน�า

  ประชาชนชาวไทยมหีน้าทีห่ลกัท่ีได้บญัญัติ

ไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 เก่ียวกับหน้าท่ีตามมาตรา 50 ว่า “บุคคล

มหีน้าทีเ่สยีภาษอีากรตามทีก่ฎหมายบญัญัติ” และ

กฎหมายท่ีบญัญัตหิน้าท่ีในการเสยีภาษก็ีมด้ีวยกัน

จ�านวนหลายฉบับ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร 

พ.ศ. 2469 ได้แก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ. 2551 และ 

ปี พ.ศ. 2560 ตามล�าดับ จากบทบัญญัติตาม

กฎหมายเป็นหน้าที่ของประชาชนตนไทยต้อง

ปฏิบัติตาม เมื่อบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว้ บุคคลดังกล่าวย่อมมีความผิดและต้อง

รับโทษ นอกจากมีความผิดตามกฎหมายแล้ว

บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายยังส่งผลให้การ

กระท�าดังกล่าวนั้นกระทบกระเทือนต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศชาตเิป็นอย่างมาก เหตเุพราะ

รัฐบาลไม่สามารถท่ีจะเก็บเงินภาษีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเต็มที่ การที่บุคคลใดไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายจนเป็นเหตุให้รัฐบาลได้รับความเสียหาย 

รัฐบาลอาจสูญเสียรายได้ที่พึงจะได้ตามระบบการ

จัดเก็บภาษีในแต่ละประเภท ซึ่งจะเห็นได้จากข่าว

ทีม่กีารจบักุมสนิค้าละเมดิลขิสทิธ์ิ และสนิค้าทีห่ลกี
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เล่ียงภาษีศุลกากรขาเข้า มูลค่าสินค้าท่ีหลีกเลี่ยง

ภาษีสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเกือบ 100 

ล้านบาท ณ บริเวณหน้าส�านักงานศุลกากรท่าเรือ

แหลมฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หน่วยงาน

ภาครัฐอันได้แก่กรมศุลกากร ได้มุ่งเน้นนโยบาย

ส�าคัญในการเร ่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบ  

หลกีเลีย่ง โดยเมือ่วันท่ี 25 มถุินายน 2560 เจ้าหน้า

ของกรมศุลกากรที่ได้ท�าการตรวจสอบตู ้สินค้า 

น�าเข้า ส�าแดงสินค้า 13 รายการ เป็นส่วนประกอบ

รถยนต์เก่าใช้แล้ว จากการตรวจสอบปรากฏว่า  

มสีนิค้าไม่ตรงส�าแดงบรรจภุายในตูจ้�านวนกว่า 300 

รายการ เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

เครื่องเสียงและล�าโพงติดรถยนต์ ส่วนประกอบ

รถยนต์ กีตาร์ กระเป๋าแบรนด์เนม โมเดลเครือ่งเล่นเกม 

พร้อมตลบัเกม และทางเจ้าหน้าทีข่องกรมศลุกากร

ได้ตรวจสอบใบขนสนิค้าประกอบกบัภาพเอกซเรย์ 

เหน็หลกัฐานว่าไม่สอดคล้องกัน ตรวจสอบพบว่ามี

สินค้าไม่ตรงตามส�าแดงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึง

ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้น�าเข้ามีเจตนาส�าแดงเท็จ

เพ่ือหลีกเลี่ยงอากร เป็นความผิดตามมาตรา  

99, 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบ

มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 

(ฉบับที่ 9) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่

ศุลกากรได้ท�าการตรวจสอบสินค้าขาเข้า โดย

ส�าแดงสินค้าหลายรายการตรวจสอบพบสินค้า

ละเมิดลิขสิทธ์ิ ของไม่ตรงส�าแดง และเกินส�าแดง

จ�านวนมาก ได ้แก ่  บุหรี่ ไฟฟ ้า วิทยุสื่อสาร  

บุหรี่ กรองอากาศรถยนต์ ปลั๊กพ่วง บัลลาสต์

อเิลก็ทรอนกิส์ สนิค้าละเมดิลขิสทิธ์ิ ประเภทกางเกง

ใน (UNDERWARE) นาฬิกา (WATCH) ชุดนอน 

(PAJAMAS) ส่วนประกอบของรถมอเตอร์ไซค์ 

FILTER ซึ่งเป็นความผิดฐานส�าแดงชนิดเท็จ เพ่ือ

หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อก�ากัด อันเป็นความผิด

ตามมาตรา 99, 27 แห่ง พ.ร.บ.ศลุกากร  พ.ศ. 2469 

และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537พ.ร.บ.มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.วัตถุ

อนัตราย พ.ศ. 2535 และความผดิตามกฎหมายอืน่ 

สินค้าที่จับกุมได้ในครั้งนี้มีมูลค่า 5 ล้านบาท  

ส่งผลให้ค่าภาษีอากรรวมค่าปรับอากรทุกประเภท 

จ�านวน 6,000,000 บาท พร้อมยึดของกลางเป็น 

ของแผ่นดิน 

  จากประเด็นปัญหาดังกล่าวเก่ียวกับการ

หลีกเล่ียงภาษีศุลกากรของผู้น�าของเข้ามาหรือ 

ผูส่้งของออกไปนอกราชอาณาจกัร เป็นปัญหาทาง

ศลุกากรไทยท่ีไม่สามารถจะแก้ปัญหาการหลกีเลีย่ง

ภาษศีลุกากรอย่างต่อเนือ่งและเป็นปัญหาค่อนข้าง

ยืดเย้ือ และถึงแม้ว่าคณะรัฐบาลท่ีเข้ามาบริหาร

ประเทศในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้มีความพยายาม

ที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากรเพ่ือน�าไป

แก้ไข ลดการหลีกเลี่ยงภาษี ได้มีการปรับปรุงยก

ร่างแก้ไขกฎหมายศลุกากรหลายคร้ัง มาถงึยุคของ

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา จึงได้มีการประกาศใช้

กฎหมายศุลกากรฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 ได้ส�าเร็จ 

แต่ก็ไม่อาจจะมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ีเท่าที่

ควรจะเป็นเพราะยังคงมกีารหลกีเลีย่งภาษศีลุกากร

ดังอย่างต่อเนื่อง 

  ป ัญหาหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรยังเป็น

ปัญหาของประเทศที่ยังไม่อาจแก้ไขได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ เพราะมีผู้กระท�าความผิดในฐานหลีก

เลีย่งภาษอีย่างต่อเน่ือง จนการกระท�าดงักล่าวของ

บุคคลนั้นส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และ 

ส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงนิการคลงัของประเทศ

อย่างมหาศาล ซึง่การกระท�าดงักล่าวนีม้ผีลกระทบ
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ในภาพรวมต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง รวมท้ัง 

อาจท�าให้กระทบไปถึงชื่อเสียงในทางการค้า

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าของประเทศอืน่

ได้อีกด้วย ดังน้ันผู ้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะ

ศกึษาถึงมาตรการในการป้องกันการหลกีเลีย่งภาษี

ของประชาชน เพ่ือศึกษาแนวทางที่เหมาะสม  

เพ่ือน�ามาเป็นมาตรการในแก้ปัญหาในภาพรวม 

ให้ประเทศไทยเพ่ือให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีให ้

น้อยที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพ่ือศกึษาถงึปัญหาการหลกีเลีย่งภาษี

ศลุกากร แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับการภาษศีลุกากร

  2. เพ่ือศกึษาหลกักฎหมายทีเ่ก่ียวเนือ่งกับ

การกระท�าความผิดตามกฎหมายศุลกากรตาม 

พระราชบัญญัติศุลกากร ในประเทศไทยและ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดทาง

ศุลกากร พ.ศ. 2469 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงปี 

พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2560 อาทิ พระราชบญัญตัิ

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  

พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 

พ.ศ. 2534

 3. เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุการหลีกเลี่ยง

ภาษีศุลกากรในประเทศไทย

 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทาง มาตรการ 

ท่ีลดการหลีกเลี่ยงภาษีให้น้อยที่สุด โดยน�าแนวท่ี 

เหมาะสมในการน�ามาปรบัใช้กับประเทศไทยต่อไป

ความหมายของภาษี

  ความหมายอย่างแคบ ค�าว่า “ภาษอีากร” น้ัน 

คือ สิ่ง ท่ีรัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎรหรือ

ประชาชนและน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดย

ไม่มีผลตอบแทนโดยตรงแก่ผู ้เสียภาษีอากรนั้น 

จากความหมายดังกล่าว ว่า “ภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาล

บังคับจัดเก็บจากราษฎรหรือประชาชน” เป็น 

ความหมายท่ีชดัเจนอย่างย่ิงเนือ่งจากรัฐจะจดัเก็บ

ภาษีจากราษฎรได้ รัฐบาลได้ออกกฎหมายมา 

เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ถ้าเมื่อใดผู้ท่ี

มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีไม่ช�าระภาษีตามท่ีกฎหมาย

ได้บญัญัตไิว้แต่ละฉบบัตามบทบาทและหน้าทีข่อง

แต่ละบคุคล ผลของการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายนัน้

คือ ประชาชนผู้มีหน้าที่เมื่อไม่ช�าระภาษีก็จะฝ่าฝืน

กฎหมายจึงเป็นความผิดตามกฎหมาย

  ความหมายอย่างกว้าง ค�าว่า “ภาษีอากร” 

หมายถึง เงนิได้หรือทรัพยากรทีเ่คล่ือนย้ายจากภาค

เอกชนไปยังภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือ

ขายสินค้าหรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล 

(สมคิด บางโม, 2554) จากความหมายดังกล่าวจะ

เห็นได้ว่าภาษีอากร เป็นเงินได้หรือเป็นทรัพยากร 

ที่ได้มีการเคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปยังภาค

รัฐบาล เป็นความหมายที่ชัดเจนเช่นกัน เพราะเงิน

ภาษีท่ีรัฐบาลได้รับเป็นเงินท่ีได้จากภาคเอกชน  

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคล

ธรรมดา นิตบิคุคล ทีไ่ม่ได้มสัีญชาตไิทยก็ยังมีหน้าท่ี

ที่จะต้องช�าระภาษีตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

ความผิดตามกฎหมายศลุกากรและลกัษณะพเิศษ

  ตามพระราชบญัญัตศิลุกากรเป็นกฎหมาย

ที่บัญญัติให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎหมายศุลกากรก็ได้บัญญัติถึงโทษที่จะลง

แก่ผูท้ีฝ่่าฝืนกฎหมายไว้ด้วย ลกัษณะของกฎหมาย

ศุลกากรน้ันเป็นกฎหมายที่มี ลักษณะพิเศษที ่

ต่างจากกฎหมายอืน่ ตามบทบญัญัตขิองกฎหมาย

มีโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว กฎหมาย 
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ให้อ�านาจแก่อธิบดีมอี�านาจเปรยีบเทียบปรบัได้โดย

เป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมศุลกากร 

  ตามกฎหมายศลุกากรมวัีตถุประสงค์หลกั

คือการจัดเก็บภาษีในกรณีท่ีมีการน�าเข้าหรือการ 

ส่งออกโดยเป็นการจดัเก็บภาษใีนเชงิบงัคับแก่ผูน้�า

เข้าผูส่้งออก แม้ผูน้�าเข้าหรอืผูส่้งออกอาจไม่เตม็ใจ

ทีจ่ะเสยีภาษหีรอืไม่ก็ตาม ( เพ็ญวิภา ลิม่สวุรรณโรจน์, 

2006) แต่ก็ถือเป็นหน้าทีท่ี่ผูน้�าเข้า ผูส่้งออกจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว ้  

ถ ้าผู ้น�าเข ้าหรือผู ้ส ่งออกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช 

2469 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติพระราช

บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ความผิดทางศุลกากร

เก่ียวกับการน�าของเข้าและส่งของออกก�าหนดเป็น 

6 ฐานความผิด ดังนี้

1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร

   การลักลอบหนีศุลกากร หมายถึง 

การน�าของท่ียังไม่ได้เสียค่าภาษีอากร หรือของที่

ควบคุมการน�าเข้าหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการ

ศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรือส่งออกไปนอก

ประเทศไทย โดยของท่ีลกัลอบหนีศลุกากรอาจเป็น

ของท่ีต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ หรือ 

อาจเป็นของต้องห้ามหรอืของต้องก�ากัดหรอืไม่ก็ได้ 

หากไม่น�ามาผ่านพิธีการศลุกากร ก็มคีวามผดิฐาน

ลักลอบหนีศุลกากร ทั้งนี้ กฎหมายศุลกากรได้

ก�าหนดโทษผู้กระท�าผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร  

คอืส�าหรบัความผดิครัง้หนึง่ ๆ  ให้ปรบัเป็นเงินสีเ่ท่า

ราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ�าคุก

ไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ�า 

2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร 

   การหลีกเลี่ยงภาษีอากรหมายถึง 

การน�าของที่ต้องช�าระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือ 

ส่งของออกไปนอกประเทศไทยโดยน�ามาผ่าน

พิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง แต่ใช้วิธีการอย่างใด

อย่างหนึ่งโดยมีเจตนาเพ่ือมิให้ต้องช�าระค่าภาษี

อากรหรือช�าระในจ�านวนท่ีน้อยกว่าท่ีจะต้องช�าระ 

เช่น ส�าแดงปริมาณ น�้าหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือ

พิกัดอัตราศุลกากรเป็นเท็จ เป็นต้น ดังนั้นผู้น�าเข้า

หรือส่งออกที่มีความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร 

จึงมีความผิดฐานส�าแดงเท็จอีกฐานหน่ึงด้วย 

แต่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทจึงต้องใช้

บทหนักลงโทษ โทษส�าหรับผู้กระท�าผิด คือ ปรับ  

4 เท่าของอากรที่ขาดกับอีก 1 เท่าของภาษีมูลค่า

เพิ่ม ภาษีสรรพสามิต 

3.  ความผิดฐานส�าแดงเท็จ

   การส�าแดงเท็จหมายถึง การส�าแดง

อย่างใด เก่ียวกับการน�าเข้าหรอืส่งออกสนิค้าไม่ตรง

กับหลักฐานเอกสารและข้อเท็จจริงในการน�าเข้า

และส่งออก การกระท�าผิดฐานส�าแดงเท็จมีหลาย

ลักษณะ เช่น การย่ืนใบขนสินค้า บันทึกเรื่องราว 

หรอืตราสารอย่างอืน่ต่อกรมศลุกากรเป็นความเทจ็ 

เป็นต้น การกระท�าให้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

ศลุกากรได้ก�าหนดโทษผูก้ระท�าผดิฐานส�าแดงเทจ็

คอืต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินหกเดอืน หรือปรับไม่

เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ ตามพระราช

บัญญัติศุลกากร 

4. ความผิดฐานน�าของต้องห้ามต้อง

ก�ากัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

  ความผิดฐานน�าของต้องห้ามหรือของ 

ต้องก�ากัดของโดยมกีารน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร

หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องห้ามคือ 

ของที่มีกฎหมายห้ามมิให้น�าเข้าหรือส่งออก เช่น 

วัตถุลามก ของที่มีการแสดงถ่ินก�าเนิดเป็นเท็จ  
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ของท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

เป็นต้น ส่วนของต้องก�ากัดคือ ของที่จะน�าเข้า- 

ส่งออกได้ ต้องได้รับอนญุาตหรอืปฏิบติัให้ครบถ้วน

ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช ่น  

ต้องมีใบอนุญาตน�าเข้าหรือส่งออกของกระทรวง

อุตสาหกรรมหรือกระทรวงสาธารณสุข โทษปรับ

เป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วย

แล้ว หรือจ�าคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ�า 

5.  ความผิดฐานรบัของหลกีเลีย่งอากร

หรือข้อห้ามข้อก�ากัด

   ฐานความผิดน้ีแยกต ่างหากจาก 

ความผดิฐานลกัลอบหนศุีลกากรและความผดิฐาน

ลักลอบหนีศุลกากร โดยลักษณะความผิดเป็นการ

ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ�าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ  

รบัจ�าน�า หรอืรบัไว้โดยประการใดซึง่ของอนัตนรูว่้า

เป็นของท่ียังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจ�ากัด 

หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยยังมิได้ผ่านศุลกากร โดยถูกต้องก็ดี หรือเป็น

ของทีน่�าเข้ามาในราชอาณาจกัรโดยหลกีเลีย่งอากร 

ข้อจ�ากัดหรือข้อห้ามอันเก่ียวแก่ของน้ัน ส�าหรับ 

บทลงโทษต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือ 

ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้า

ด้วยแล้ว หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

6.  ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร 

   ในการน�าเข้าและส่งออกสินค้าแต่ละ

ครั้งผู้น�าเข้าและส่งออกจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน

ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายศลุกากรและกฎหมาย

อื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การบริหารและการควบคุม

การจดัเก็บภาษอีากรและการน�าเข้า-ส่งออกเป็นไป

ด้วยความเรยีบร้อย การกระท�าผดิฐานฝ่าฝืนพิธีการ

ศุลกากรมีหลายลักษณะ เช่น การปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรผิดท่า การขอย่ืนปฏิบัติพิธีการศุลกากร

แบบใบขนสนิค้าขาเข้าตามมาตรา 19 ทวิ ย้อนหลงั 

เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องหรือ เกณฑ์

การเปรยีบเทยีบระงับคดสี�าหรบัการกระท�าความผิด

ฐานฝ่าฝ ืนระเบียบที่ก�าหนดเก่ียวกับพิธีการ

ศุลกากรให้ปรับ 1,000 บาท (ชนิด ศุทธยาลัย, 

2018) 

  สรุปได้ว่า การหลีกเล่ียงภาษีศุลกากรถือ

เป็นอาชญากรรมทางธุรกิจ คือ การกระท�าผิด 

ต่อกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความ

มั่นคงของประเทศ โดยมิได้จ�ากัดเฉพาะความผิด

ตามกฎหมายอาญาเท่าน้ัน โดยผู้กระท�าความผิด

ดังกล่าวมักจะเป็นผู้ที่มีสถานภาพในทางสังคม  

มีต�าแหน่งหน้าที่การงานมีการศึกษาและมีความรู้ 

(สัมฤทธ์ิ พรมเคน,2019) อาชญากรรมทางธุรกิจ

อาจท�าการละเมิดกฎหมายหลายฉบับ อาจกระท�า

ความผิดตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

กฎหมายสิทธิบัตร เป็นต้น เพราะตัวงาน ชิ้นงาน 

ที่เป็นผลผลิตของกฎหมายดังกล่าวมีคุณค่าต่อ

เศรษฐกิจอย่างมหาศาล ฉะนัน้เมือ่ตวับทกฎหมาย

ก้าวตามไม่ทัน อาชญากรกระท�าการเดินหน้าไป

ไกลแล้ว แต่ผู้ถูกกระท�าหรือถูกละเมิดกว่าจะรู้ตัว 

ก็อาจจะล่าช้าไปแล้ว ปัญหาของความล่าช้าอาจ

ส่งผลต่อการน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้ไม่ทัน

ท่วงที 

7. ความผิดตามกฎหมายศุลกากร 

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น

   จากท่ีผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ

ข้างต้นว่าผู้น�าเข้าท่ีกระท�าความผิดตามกฎหมาย

ศุลกากรแล้ว ผู้น�าเข้าอาจต้องรับผิดตามกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าสินค้าท่ีน�าเข้าเป็นสินค้า 

ทีม่ลีขิสทิธ์ิผูน้�าเข้าก็มคีวามผดิตามกฎหมายลขิสทิธ์ิ 

ถ้าสินค้าท่ีน�าเข้าเป็นสินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้า 
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ผู้น�าเข้าก็มีความตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า 

ถ้าสินค้าที่น�าเข้าเป็นสินค้าท่ีมีสิทธิบัตร ผู้น�าเข้า 

ก็มีความผิดตามกฎหมายสิทธิบัตร ฉะน้ันถ้ามี

บุคคลผู ้น�าเข้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร  

เมื่อมีความผิดตามกฎหมายศุลกากรแล้ว ยังอาจ 

มีความผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

อีกด้วย 

ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับมาตรการทาง

กฎหมายเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร  

ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เป็นการวจิยัเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ

เลี่ยงภาษีศุลกากรและการกระท�าความผิดทาง

ศุลกากรแล้วไปเก่ียวเนื่องความผิดตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้อง โดยวิเคราะห์จากความเป็นมาและ

ความส�าคญัของปัญหา แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับ 

ตามทฤษฏีกฎหมายมาตรการทางกฎหมายเพ่ือที่

จะด�าเนินการกับผู้ที่เลี่ยงภาษีศุลกากร ข่าวการ 

กระท�าความผิด งานวิจัย ค�าพิพากษา และ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล

  ประเมินผลข้อมูลเอกสารท่ีได้ศึกษาจาก

เอกสารท้ังหมดเป็นหลกักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ศึกษา

จากต�ารา งานวิจัย บทความ ค�าพิพากษาฎีกา  

โดยรวบรวมประเดน็ ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา

และจดัท�าสรปุ โดยเน้นแนวคดิทฤษฎีและบทบญัญตัิ

ของกฎหมายเป็นหลัก

สรุปผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ โดยสรุป 

ได้ดังนี้

1. จากผลการศึกษาวิจัยป ัญหาการ 

หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรในปัจจุบัน ปัญหาในการ

หลกีเลีย่งภาษยัีงคงมอียู่อย่างต่อเน่ืองตามรายงาน

ข่าวทีผู่วิ้จยัได้น�าเสนอว่ามกีารกระท�าความผดิของ

ผู้ที่น�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน

กฎหมายศุลกากรและกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลขิสทิธ์ิ กฎหมายสทิธิ

บัตร กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งโดยปกติการช�าระภาษีศุลกากรเป็นหน้าท่ีของ

ผูน้�าของเข้าหรือผูท้ีส่่งของ เมือ่มกีารช�าระภาษแีล้ว

เงินภาษีดังกล่าวน้ันจ�าต้องมีการน�าเข้าคลังของ

รัฐบาลเพ่ือน�ามาบริหารประเทศต่อไป ถ้าบุคคล 

ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันจะส่งผลให้การกระท�า

ดังกล่าวนั้นกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศชาติเป็นอย่างมาก เหตุเพราะรัฐบาล 

ไม่สามารถท่ีจะเก็บเงินภาษีศุลกากรได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนเป็น

เหตุให้รัฐบาลได้รับความเสียหาย ซึ่งรัฐบาลอาจ

สญูเสยีรายได้ทีพึ่งจะได้ตามระบบการจดัเก็บภาษี

ในแต่ละประเภท ดงัจะเห็นได้จากข่าวท่ีมีการจบักุม

สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ และสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี

ศุลกากรขาเข้า มูลค่าสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีสร้าง

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ การหลีกเลี่ยงภาษี

อากรและการแสดงเทจ็จากกรณีมข่ีาว ตามทีก่ล่าวไว้

ในบทที่ 2 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 เป็น 

สินค้าหลายประเภท โดยเจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจสอบใบ 

ขนสนิค้าพบว่ามสีนิค้าไม่ตรงตามส�าแดงทีก่ล่าวมา



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
213

แล้วข้างต้น จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู ้น�าเข้ามี

เจตนาส�าแดงเท็จเพ่ือหลกีเลีย่งอากร เป็นความผดิ

ตามพระราชบญัญัตศิลุกากร การกระท�าทีเ่ป็นการ

หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด

2.  จากการศึกษาหลักกฎหมายที่เก่ียว

เน่ืองกับการกระท�าความผิดการหลีกเลี่ยงภาษี

ศุลกากร ตามกฎหมายศุลกากรตามพระราช

บัญญัติศุลกากร ในประเทศไทยและกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดทางศุลกากร 

พ.ศ. 2469 และได้มกีารแก้ไขปรบัปรงุปี พ.ศ. 2551 

และปี พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง  

ตามพระราชบญัญัติศลุกากร บญัญัตใิห้การน�าเข้า

และส่งออก ผู้น�าเข้าและผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวกับพิธีการศุลกากร

โดยต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้จ�านวน

หลายฉบับดังท่ีได้กล่าวข้างต้น ตามกฎหมาย

ศุลกากรก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ศลุกากร และความรบัผดิชอบของผูท้ีเ่ก่ียวข้อง เช่น 

การส่งสินค้าออกจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามพิธีการ

ศุลกากรให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะมอบสินค้าให้

กับผู้รับขนต่อไป และนอกจากน้ีผู้น�าเข้าผู้ส่งออก

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร 

พ.ศ.2559 (โกศล ฉันธิกุล, 2553) ผู้น�าเข้าและ 

ผู้ส่งออกต้องค�านึงถึงและต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด

อีกหนึ่งฉบับคือกฎหมายควบคุมสินค้าขาเข้าและ

ขาออก พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ

การน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่สนิค้า พ.ศ. 2522 

กฎหมายว่าด้วยยาสูบ สุรา กฎหมายว่าด้วยวัตถุ

อนัตราย กฎหมายว่าด้วยเครือ่งส�าอาง กฎหมายว่า

ด้วยอาวุธปืน การที่ผู้น�าเข้าหรือจะส่งออกจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง ถ้ามีการปฏิบัติโดย

ฝ่าฝืนกฎหมายท้ังผู้น�าเข้าและผู้ส่งออกมีความผิด 

ซึ่งจะต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายได้ก�าหนดไว้  

การควบคุมการน�าเข้าการส่งออกไปนอกราช

อาณาจักรให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

อนัเกีย่วกับความมัน่คง ความสงบเรยีบร้อยภายใน

ประเทศ ปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ

  ตามกฎหมายศุลกากรได้ให้อ�านาจเจ้า

หน้าที่การใช้ดุลพินิจ ในการจัดตั้งศูนย์ควบคุม

มาตรฐานการส�าแดงและการประเมินภาษีอากร

รถยนต์น�าเข้า และก�าหนดให้ด่านศุลกากรทุกแห่ง

ยอมรับราคาตามที่ผู้น�าเข้าส�าแดง ในการก�าหนด

ราคาศลุกากรซึง่เมือ่พิจารณาจากค�าส่ังดงักล่าวจะ

พบว่าการยอมรับราคาของรถยนต์ต่างประเทศที่

ผู้น�าเข้าส�าแดงหรอืไม่ ย่อมเป็นอ�านาจตามดลุพินิจ

ของเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอ�านาจใช้

ดุลพินิจได้แต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละรายอาจ

จะมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกันได้ อาจท�าให้เกิดการ

ปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่คนล่ะด่านอาจไม่เป็น

มาตรฐานเดยีวกัน ฉะน้ันเมือ่ใดก็ตามผูน้�าเข้าไม่ได้

ปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ผู้น�าของเข้า

หรือผู้ส่งของออกไม่เสียอากรก็จะมีความผิดฐาน

หนีอากร หรือน�าเข้าโดยเสียอากรแต่ช�าระไม่ครบ

ถ้วนก็จะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร หรือ 

ผู้น�าเข้าไม่ผ่านกระบวนการการประเมินอากรของ

กรมศุลกากร ซึ่งก็ถือว่าผู้น�าเข้าละเมิดกฎหมาย

ศลุกากร นอกจากผูน้�าเข้าละเมดิกฎหมายศลุกากร

แล้ว ผูน้�าเข้าอาจต้องรับผดิตามกฎหมายทรัพย์สนิ

ทางปัญญา ถ้าสินค้าที่น�าเข้าเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์

ผู ้น�าเข ้าก็มีความผิดละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิ  

ถ้าสินค้าท่ีน�าเข้าเป็นสินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้า 

ผู้น�าเข้าก็มีความผิดละเมิดกฎหมายเครื่องหมาย 
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การค้า ถ้าสินค้าที่น�าเข้าเป็นสินค้าที่มีสิทธิบัตร 

ผู ้น�าเข้าก็มีความผิดละเมิดกฎหมายสิทธิบัตร 

ฉะน้ันถ้ามีบุคคลผู้น�าเข้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ศุลกากร เมือ่มคีวามผดิตามกฎหมายศลุกากรแล้ว 

ยังอาจมีความผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาตามผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วข้าง ซึ่งกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา 

  กฎหมายศุลกากรเป็นกฎหมายที่บัญญัติ

ให้ผู ้ ท่ี เ ก่ียวข้องต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎหมายศุลกากรก็ได้บัญญัติถึงโทษท่ีจะลงแก ่

ผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายไว้ด้วย ลักษณะของกฎหมาย

ศุลกากรน้ันเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษที ่

ต ่างจากกฎหมายอื่น ซึ่งกฎหมายศุลกากรมี

ลกัษณะพิเศษ (สงบ สทิธิเดช, 2560) ตามบทบญัญัติ

ของกฎหมายมีโทษส�าหรับผู ้ฝ ่าฝ ืนกฎหมาย 

ดังกล่าว กฎหมายให้อ�านาจแก่อธิบดีมีอ�านาจ

เปรียบเทียบปรับได้โดยเป็นดุลพินิจของอธิบดี 

กรมศุลกากร เช่นเดียวกันถ้ามีการกระท�าความผิด

เก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ กฎหมายให้อ�านาจแก่

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีอ�านาจเปรียบ

เทียบปรับและ กฎหมายศุลกากรมีวัตถุประสงค์

หลักคือการจัดเก็บภาษีในกรณีที่มีการน�าเข้าหรือ

การส่งออกโดยเป็นการจดัเก็บภาษใีนเชงิบงัคบัแก่

ผู้น�าเข้าผู ้ส่งออก แม้ผู ้น�าเข้าหรือผู้ส่งออกอาจ 

ไม่เต็มใจที่จะเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม (เพ็ญวิภา  

ลิม่สวุรรณโรจน์,2006) แต่กถื็อเป็นหน้าทีท่ีผู่น้�าเข้า 

ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้

บัญญัติไว้ ถ้าผู้น�าเข้าหรือผู้ส่งออกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ

ไว้ ตามพระราชบญัญัตศิลุกากร พุทธศกัราช 2469 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ. 2560 ความผิดทางศุลกากร 

  การหลีกเล่ียงภาษีอากรคือการน�าของ 

ที่ต้องช�าระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือส่งของออกไป

นอกประเทศไทยโดยน�ามาผ่านพิธีการศุลกากร 

โดยถูกต้อง แต่ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมี

เจตนาเพ่ือมิให้ต้องช�าระค่าภาษีอากรหรือช�าระ 

ในจ�านวนท่ีน้อยกว่าที่จะต้องช�าระ เช่น ส�าแดง

ปริมาณ น�้าหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือพิกัดอัตรา

ศลุกากรเป็นเทจ็ เป็นต้น ดงัน้ันผูน้�าเข้าหรอืส่งออก

ที่มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรจึงมีความผิด

ฐานส�าแดงเท็จอีกฐานหนึ่งด้วยแต่เป็นกรรมเดียว

ผิดกฎหมายหลายบทจึงต้องใช้บทหนักลงโทษ  

และการส�าแดงเท็จหมายถึง การส�าแดงเก่ียวกับ

การน�าเข้าหรือส่งออกสินค้าไม่ตรงกับหลักฐาน

เอกสารและข้อเท็จจริงในการน�าเข้าและส่งออก 

การกระท�าผิดฐานส�าแดงเท็จมีหลายลักษณะ  

เช่นการย่ืนใบขนสนิค้า ค�าส�าแดง ใบรับรอง บนัทึก

เรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นต่อกรมศุลกากร 

เป็นความเท็จ หรือไม่บริบูรณ์หรือชักพาให้หลงผิด

ในรายการใดก็ตาม 

3. สาเหตุการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร 

ในประเทศไทย โดยการกระท�าผิดกฎหมายศลุกากร

และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพราะสินค้า 

ดงักล่าวเป็นสนิค้าท่ีมลีขิสทิธ์ิตามกฎหมายลขิสทิธ์ิ

และสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าท่ีมีเคร่ืองหมาย 

การค้าทีไ่ด้จดทะเบยีนกับกรมทรพัย์สนิทางปัญญา

อย่างถูกต้องจึงเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ของผูอ่ื้นอีกด้วย ด้วยเหตุนีท้�าให้ประเทศไทยถูกมอง

จากต่างประเทศว่าประเทศเป็นประเทศทีล่ะเมดิทรพัย์

ทรัพย์ทางปัญญามาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่อง 

ท�าประเทศมหาอ�านาจอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา

ลดระดับความสัมพันธ์ทางการค้าลงจากเดิม เป็น

ปัญหาทางศุลกากรไทยที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหา
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การหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอย่างต่อเนื่องและเป็น

ปัญหาค่อนข้างจะยืดเย้ือยาวนาน และถึงแม้ว่า

คณะรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในแต่ละยุค

แต่ละสมัยได้มีความพยายามท่ีจะปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายศลุกากรเพ่ือน�าไปแก้ไข ลดการหลกีเลีย่ง

ภาษี แต่ก็ไม่อาจจะมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่

เท่าที่ควรจะเป็นเพราะยังคงมีการหลีกเลี่ยงภาษี

ศุลกากรดังเป็นข่างอย่างต่อเนื่อง 

  ถึงแม้รัฐบาลจะออกกฎหมายมาควบคุม

และลงโทษผู ้กระท�าความผิด ตามกฎหมาย

ศลุกากรได้ก�าหนดโทษผูก้ระท�าผดิฐานส�าแดงเทจ็

คือต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ 

ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�าท้ังปรับ อัตราโทษ 

สูงขึ้น รัฐบาลก�าหนดอัตราภาษีไว้สูงกว่าเดิมของ

สินค้าที่ไม่มีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ ผู้วิจัย 

มีความเห็นว่าถ้ารัฐบาลพิจารณาลดอัตราภาษ ี

ให้น้อยลงกว่าเดิมลงบ้างอาจท�าให้ผู้น�าเข้าอาจจะ

ไม่ฝ ่าฝ ืนกฎหมายก็ได้ การน�าของเข ้ามาใน 

ราชอาณาจกัรในกรณีท่ีเป็นน�าของต้องห้ามหรอืของ

ต้องก�ากัดของโดยมกีารน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร

หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร เช่น ของท่ีละเมดิ

ลขิสทิธ์ิ หรอืทรพัย์สนิทางปัญญา การน�าของเข้ามา

ในราชอาณาจักรส�าหรับที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ละเมิด

สิทธิบัตร ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สิน

ทางปัญญา อาจจะเป็นการเข้ามาจ�าหน่ายโดยน�า

สนิค้ามมีกีารลอกเลยีนแบบตราสนิค้า อาท ิกระเป๋า 

เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ท่ีมีลักษณะเหมือนหรือ

คล้ายกับสินค้าท่ีมีได้มีการจดทะเบียนสิทธิทาง

ทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว และสินค้า 

ดงักล่าวก็ได้รบัความนิยมจากผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก 

เป็นการกระท�าความผดิต่อกฎหมายทีเ่ก่ียวหลายฉบบั 

การทีม่ผีูน้�ากระเป๋าแบรนด์แนมทีม่กีารลอกเลยีนแบบ

มาเพ่ือให้เหมือนของจริง การกระท�าดังกล่าว 

ของผู้น�าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นความผิดฐาน

ละเมิดเครื่องหมายการค้า ท�าให้เจ้าของเครื่องหมาย  

การค้าต้องสญูเสียค่าการตลาดในการโฆษณาไปแล้ว 

รวมทั้งผู้ที่สร้างแบรนด์ได้ใช้ความวิริยะอุสาหะ 

จนกระทั้งสินค้าของเจ้าของแบรนด์ได้รับการ

ยอมรับหรือความนิยมต้องใช้เวลาในการสั่งสม 

ชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ผลท่ีเจ้า 

ของเคร่ืองหมายการค้าได้รับท�าให้ไม่สามารถได้ 

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมจงึเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์

ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (จักรกฤษณ์ 

ควรพจน์, 2545) จะเห็นได้เมื่อผู้น�าสินค้าเข้ามา 

ในราชอาณาจักรไทยนอกจากจะมีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติศุลกากรแล้วยังมีความผิดตาม

กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าอกีถ้าสินค้าทีน่�าเข้ามา

เป็นสินค้าที่มีการจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมาย

เรยีบร้อยแล้ว และถึงแม้หน่วยงานของรฐัอนัได้แก่

กรมศลุกากร ได้มุง่เน้นนโยบายส�าคญัในการเร่งรัด

ปราบปรามสินค้าลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม 

ข้อก�ากัด เพ่ือความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 

ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถแล้วก็ตาม 

  โดยสรุป ผู้วิจัยมีความเห็นว่าถ้าต้องการ

ท�าให้เกิดปัญหาดงักล่าวน้อยท่ีสดุ ประชาชนทกุคน

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด 

โดยการน�าเข้าหรือส่งสินค้าทุกประเภทต้องผ่าน 

การตรวจตามพิธีศลุกากรทุกกรณี เพ่ือลดหลีกเล่ียง

ภาษีศุลกากร จนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

และส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินการคลังของ

ประเทศในทางท่ีดีข้ึน ทั้งที่ภาครัฐบาลควรจะจัด

เก็บภาษีเพ่ือน�ารายได้เข้ารัฐได้อย่างปกติ รัฐบาล

จะมีรายได้จากภาษีเพ่ิมมากข้ึน การกระท�าที่
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เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรดังกล่าวนี้มีผล 

กระทบในภาพรวมต่อประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง  

รวมท้ังอาจท�าให้กระทบไปถึงชือ่เสยีงในทางการค้า

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าของประเทศ 

อื่นได้อีกด้วย ในการแก้ปัญหาในภาพรวมให้

ประเทศไทยเพ่ือให้มกีารหลกีเลีย่งภาษใีห้น้อยทีส่ดุ 

  การที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีเป็น นโยบาย 

ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น  

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาแรงงานหรือรัฐ

อาจลดภาษีให ้กับนักลงทุนต ่างประเทศบาง

ประเภท เช่นนักลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล นโยบายกระจายรายได้ให้เป็นธรรม ท�าให้

ไม่มีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ ถ้ารัฐมั่งคั่ง

ประชาชนก็มักจะมีรายได้สูง นโยบายเพ่ือรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาษีอากรเป็นการ

ควบคุมการใช้จ่ายของเอกชน เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย

รัฐจะเพ่ิมภาษีทางอ้อมเพ่ือควบคุมการใช้จ่าย 

นโยบายในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากทรัพยากรภายในประเทศไทยนั้นมีอยู่

อย่างจ�ากัดแต่ความต้องการของมนษุย์ในประเทศ

มีมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงจัดสรรการยกเว้นภาษี 

หรือภาษีในอัตราต�่าถ้าสินค้าน้ันเป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับด�ารงชีพ ถ้าสินค้านั้นไม่จ�าเป็นก็จัดเก็บใน

อัตราที่สูง ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้พยายามหา

ทางออกในการแก้ปัญหาโดยการยกร่างกฎหมาย

ศุลกากรเพื่อลดปัญหาลงจ�านวนหลายครั้ง จนครั้ง

ล่าสุดแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2558กฤษฎีกา คณะที่ 12 พิจารณา  

นดัแรกปลายเดอืนกันยายน 2558 (Kamom, 2018 

) มีสาระส�าคัญดังนี้ คือ ปรับลดอัตราการจ่ายเงิน

รางวัลที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้จับกุม และก�าหนด

เพดานในการจ่ายเงินรางวัลไม่เกิน 5 ล้านบาท 

ต่อคดี ส่วนเงินสินบนที่จ่ายให้สายลับท่ีแจ้งความ

น�าจับให้จ่ายในอัตราเดิมที่ร้อยละ 30 แต่จ่ายเงิน

สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคดี การที่รัฐบาล 

ออกกฎหมายเพ่ือปรบัปรงุบทลงโทษตามมาตรา 27 

แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 2469 โดยพิจารณาโทษตาม

เจตนาของการกระท�าความผิด แบ่งเป็น 3 กรณี  

คอื 1) ความผิดฐานลักลอบน�าเข้าสนิค้าท่ีไม่ได้ผ่าน

พิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง 2) ความผิดฐาน 

หลีกเล่ียงอากร และ 3) ความผิดฐานหลีกเลี่ยง 

ข้อห้าม ข้อจ�ากัด แต่ก็ไม่อาจที่จะลดจ�านวน 

การหลีกเลี่ยงภาษีได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

เพราะมรีายงานข่าวการหลกีเลีย่งภาษศีลุกากรและ

ยึดของกลางการจับผู้กระท�าผิดได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ 

  จากประเด็นปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี

ศุลกากรดังกล่าว ผู้วิจยัเสนอแนะแนวทาง มาตรการ

ท่ีลดการหลีกเลี่ยงภาษีให้น้อยที่สุด โดยน�าแนว 

ที่เหมาะสมในการน�ามาปรับใช้กับประเทศไทย 

ต่อไป โดยรัฐบาลควรก�าหนดเพ่ือให้ผู้น�าเข้าและ 

ผู้ส่งออกทุกประเภทต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดย

ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. การน�าของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ

การส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้น�าเข้า  

ผู ้ส่งออกที่จะต้องผ่านด่านศุลกากรทุกด่านท้ัง 

ด่านขาเข้าหรอืด่านขาออก ให้เจ้าพนักงานศลุกากร

ตรวจของท่ีน�าเข้าและของที่ส่งออกเป็นรายบุคคล

ทุกคน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร 

พ.ศ. 2560 มาตรา 50 ถึงมาตรา 101 ส�าหรับ

แนวทางการปฏิบัติพิธีศุลกากรมีการก�าหนด 

แยกประเภท ทางทะเล ทางบก ทางอากาศและ 

ทางไปรษณีย์ โดยมีการสุ่มตรวจเพียงบางกลุ่ม  
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บางรายเท่านั้น การสุ ่มตรวจของเจ้าพนักงาน

ศุลกากรจะตรวจในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี

การลักลอบหนีศุลกากร (ชูชาติ อัศวโรจน์, 2544)  

ซึง่เป็นดลุพินจิของเจ้าพนักงานศุลกากร จงึเป็นเหตุ

ของการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรยังคงมีอยู่อย่าง 

ต่อเนื่อง

 2.  สนิค้าทีไ่ด้จดทะเบยีนสิทธิตามกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาในราชอาณาจักรหรือนอก 

ราชอาณาจักรแล้ว เพ่ือเป็นการส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศในกลุ่มการค้าระดับทวิภาคีหรือ

กลุม่พหภุาค ีรฐัควรปรบัลดภาษลีงให้ต�า่ลงกว่าเดิม

เพ่ือสนับสนุนสินค้าโดยให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าได้

ถูกกว่า อาทิ สินค้าเครื่องส�าอาง อัตราภาษีน�าเข้า 

ร ้อยละ 30 ถ้าลดลงจากเดิมเป็นร ้อยล่ะ 20  

อาจส่งผลให้ผูบ้รโิภคได้ใช้สินค้าในราคาท่ีไม่สูงมาก

ซึ่งอาจส่งผลให้จ�านวนการหลีกเลี่ยงภาษีลดน้อย

ลงก็ได้ ผู้น�าเข้าช�าระภาษีน้อยท�าให้ราคาสินค้า 

ไม่สูง ผู้บริโภคก็มีความสามารถในการซื้อสินค้า 

ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป

 3. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ตามพระราชบัญญัติศุลการกร พ.ศ. 2560 เป็น

ปัญหาว่าดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีแต่ละท่านอาจ 

แตกต่างกันบ้างอาจท�าให้ผูน้�าของเข้าหรอืผูส่้งของ

ออกนอกราชอาณาจกัรสบัสนหรอืไม่ชดัเจนในการ

ใช้ดลุพินจิของเจ้าหน้าทีศ่ลุกากร ผูวิ้จยัมคีวามเหน็

ว่าถ้ามีเกณฑ์มาตรฐานมาเป็นแกนกลางในการ

ยึดถือหรือแนวปฏิบัติหลักเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน การใช้อ�านาจขององค์กรรัฐซึ่งเป็นฝ่าย

ปกครอง ผูอ้อกค�าสัง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาได้ออกค�าสัง่

ตามกฎหมายซึง่ถือเป็นอ�านาจผกูพัน เมือ่ออกค�าสัง่

ให้เจ้าพนกังานศุลกากรไปท�าหน้าท่ีตามเห็นเหมาะสม

โดยให้อ�านาจโดยสามารถใช้ดุลยพินิจได้ ซึ่งเป็น

อ�านาจเปิดกว้าง ดังนั้นการใช้ดุลยพินิจที่ได้กล่าว

มาอาจท�าให้เจ้าพนักงานศุลกากรแต่ท่านอาจใช้

ดุลยพินิจ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันก็อาจเป็นได้
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการท�างานและแรงจูงใจท่ีมีผล 

ต่อประสิทธิภาพทีมงานของบริษัทผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

ในการรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 420 คน จากการสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก วิเคราะห์ข้อมลู

โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท�าการวิเคราะห์

สมมติฐานโดยใช้แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง

 ผลการวิจัยพบว่า แบบจ�าลองสมการโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานและแรงจูงใจท่ีมีผล

ต่อประสิทธิภาพทีมงาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square/df  

มีค่าเท่ากับ 2.511 GFI มีค่าเท่ากับ 0.948 CFI มีค่าเท่ากับ 0.985 NFI มีค่าเท่ากับ 0.975 RMSEA  

มีค่าเท่ากับ 0.062 และพบว่า สภาพแวดล้อมในการท�างาน ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค�้าจุน มีผลต่อ

ประสิทธิภาพทีมงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีอ�านาจการพยากรณ์ร้อยละ 93 

ค�าส�าคัญ: สภาพแวดล้อมในการท�างาน, แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพทีมงาน
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ABSTRACT

This research aimed at studying working environment and motivation affecting team performance 

of employees in a computer part company. The questionnaire was used as a research tool. The 

data was collected from 420 employees with the convenient sampling technique. Data analysis 

employed descriptive analysis including frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The hypothesis testing employed structural equation modelling (SEM). 

 The result indicated that the structural equation modelling of working environment and 

motivation affecting teamwork performance gained goodness of fit model with Chi-square/df 

(2.511), GFI (0.948), CFI (0.985), NFI (0.975), RMSEA (0.062). In addition, the result also indicated 

that working environment and motivation in terms of motivation factors and hygiene had an effect 

on teamwork performance at the statistically significant level as of 0.05 with 93 percent of prediction 

power. 

Keywords: Working Environment, Motivation, Team Performance

บทน�า

 การท�างานเป็นทีมมคีวามส�าคัญอย่างมาก

ในปัจจุบัน เนื่องจากส่งผลต่อความส�าเร็จและ

ความก้าวหน้าขององค์การ นอกจากนี้การท�างาน

เป็นทีมยังมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาการท�างาน 

กระบวนการด�าเนินงาน และส่งเสรมิบรรยากาศใน

การท�างานทีม่ปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ ซึง่มอีงค์การ

จ�านวนมากมีการน�าเอาการท�างานเป็นทีมมาใช้

เพ่ือให้เกิดการบริหารทรัพยากรท่ีคุ้มค่าและเพ่ิม

ศักยภาพในการท�างานให้กับองค์การ (ส�านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, 2559) โดยอาศัย

การสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างาน ดึงดูด

ด้วยสวัสดิการ การก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการ

ท�างาน ความพึงพอใจในชีวิต โอกาสมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจเก่ียวกับงาน โดยการพัฒนาและ 

การให้ความส�าคัญเป็นหัวใจส�าคัญในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของงานและเก่ียวข้องกับคณุภาพชวิีต

การท�างาน (ศิ รินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล 

แจ่มจันทร์, กาญจนา ต้ังชลทิพย์, และจรัมพร  

โห้ล�ายอง, 2555)

 ซึ่งองค์การที่ด�าเนินธุรกิจมาระยะหนึ่ง มัก

จะประสบปัญหาท่ีต้องสร้างบรรยากาศในการ

ท�างานให้น่าท�างาน เนื่องจากจะช่วยกระตุ้นให้ 

เกิดความกระตือรือร้นในการท�างาน นอกจากนี้ 

แรงจูงใจในการท�างานเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการก

ระตุ้นให้เกิดไฟในการท�างาน มีความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบตังิานอย่างให้บรรลเุป้าหมาย อกีทัง้ยังช่วยดงึ

ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับมาตรฐาน

ในการท�างาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่

หัวหน้าและผู้ร่วมงาน ท�าให้เกิดวัฒนธรรมการ

ท�างานเป็นทีมที่ยั่งยืน (พัชรนันท์ กลั่นแก้ว, 2551) 

จากสถานการณ์ของอตุสาหกรรมดจิทิลั ท่ีมกีารน�า



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
221

ผลผลิตจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้พัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (สถาบันทรัพย์สินทาง

ปัญญาแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2560) ท�าให้

ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นธุรกิจที่ส�าคัญที่

สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงจ�าเป็น

จะต้องมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือ

เพ่ิมศกัยภาพและคุณภาพของผลผลติ ดงันัน้ผูวิ้จยั

เล็งเห็นถึงปัญหาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน และแรงจูงใจ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

ทีจ่ะช่วยกระตุน้ให้เกิดประสทิธิภาพการท�างานของ

ทีมงาน 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน

และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทีมงานของ

บริษัทผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผูป้ระกอบการสามารถน�าผลการวิจยัไป

ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับ 

ความต้องการของทีมงาน โดยการออกแบบทาง

กายภาพท่ีเอื้ออ�านวยต่อการท�างาน และสร้าง

สภาพแวดล้อมทางสังคมและผลประโยชน์เก้ือกูล 

ท�าให้เกิดประสิทธิภาพการท�างานของทีมงาน

 2. ผู้ประกอบการสามารถใช้ผลจากการ

วิจยัเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการ

จูงใจพนักงานและทีมงาน โดยการก�าหนดกลยุทธ์

ด้านการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีการก�าหนดบทบาท

หน้าท่ี และพัฒนาความก้าวหน้าของพนกังานและ

ทีมงาน

 3. ผลการวิจัยเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร

และผู้ที่เก่ียวข้องในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดย

สามารถน�าไปใช้เป็นแนวมทางเสริมสร้างศกัยภาพ

ของพนักงานและทีมงานผ ่านป ัจจัยค�้ าจุน  

ที่สอดคล้องกันในเชิงนโยบายขององค์กร เช่น

สวัสดิการ ความมั่นคง และความสัมพันธ ์  

เพ่ือกระตุน้ขวัญก�าลังใจและมุง่มนัท�างานอย่างเตม็

ประสิทธิภาพ

 4. ผลการวิจัยนี้มีประโยชน์ในเชิงวิชาการ

ให้แก่ผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สามารถ 

น�าไปศึกษาและต่อยอดความรู้ และผลงานทาง

วิชาการต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม

 แนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน

 สภาพแวดล้อมในการท�างาน หมายถึง  

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบพนักงานที่ปฏิบัติงานใน

องค์การ หรอืรวมไปถึงสภาวะการท�างาน (Working 

Condition) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการ

ท�างานทางกายภาพ (Physical  Work ing 

Conditions) และสภาพแวดล้อมการท�างานทาง

สังคม (Social Working Conditions) (Skalli, 

Theodossiou, & Vasileiou, 2008) โดยสภาพ

แวดล้อมในการท�างานช่วยเพ่ิมความสามารถของ

พนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกท้ังยังเพ่ิม 

ผลก�าไรให้กับองค์กร (Chandrasekar, 2011)  

ซึง่สภาพแวดล้อมในการท�างานจะประกอบไปด้วย

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานด้านเพ่ือนร่วมงาน และสภาพแวดล้อม

ในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและประโยชน์

เกื้อกูล (James & Jones, 1974; Spector, 1997)
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 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน

ของพนักงาน

 Herzberg, Mausne & Snyderman 

(1959) ได้พัฒนาแบบจ�าลองแรงจงูใจในการท�างาน

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความพึงพอใจ 

ในการท�างาน โดยเรียกว่าทฤษฎีสองปัจจัย (Two 

Factor Theory) ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation 

Factor) ได้แก่ ด้านความส�าเร็จของงาน ด้านการ

ยอมรบันับถือ ด้านลกัษณะของงาน ด้านหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ และด้านโอกาสก้าวหน้าในการ

ท�างาน (Baah & Amoako, 2011) และปัจจยัค�า้จนุ 

(Hygiene Factor) ที่ช่วยยกระดับความรู้สึกในเชิง

บวกต่องาน ได้แก่ ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 

ด้านความสมัพันธ์กับผูร่้วมงาน ด้านนโยบายในการ

บรหิารของบรษิทั ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงในงาน 

และด้านการปกครองบังคับบัญชา (Herzberg,  

et al., 1959)

 แนวคิดเก่ียวกับประสทิธภิาพของทมีงาน

 การท�างานร่วมกันเป็นทีม (Team Work) 

เป ็นเรื่องที่ส�าคัญเพราะเป ็นตัวแปรท�านาย

ประสิทธิภาพหรือความส�าเร็จของงานท่ีอาศัย 

พลังของการร่วมแรงร่วมใจในการท�างาน (กิตติทัช  

เขียวฉอ้อน และธีระวัฒน์ จันทึก, 2560) ซึ่ง

ประสิทธิภาพของทีมงาน หมายถึง การก�าหนดทีม

โดยมีสมาชิกในทีมจากการที่ต่างมีส่วนรวมใน

กระบวนการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจนบรรล ุ

เป้าหมายร่วมกัน (Devine & Philips, 2001; Marks, 

Mathieu, & Zaccaro, 2001) โดยมิติของ

ประสทิธิภาพของทมีงาน ประกอบไปด้วย ด้านการ

ก�าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ด้านการ

มอบหมางานตามบทบาทหน้าท่ี ด้านการสือ่สารกัน

อย่างเปิดเผย ด้านการกระจายความเป็นผู้น�า และ

ด้านการตัดสินใจร่วมกัน (Sudhakar, 2013)

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการส�ารวจ 

(Survey) แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คอื พนักงาน

ประจ�าของบรษิทัผลิตอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ แห่งหน่ึง

ในจังหวัดปทมุธาน ีมจี�านวนพนักงานรวมประมาณ 

3,200 คน ท�าการค�านวณขนาดตัวอย่างจ�านวน  

20 เท่าต่อตัวแปรสังเกตจ�านวน 20 ตัวแปร  

ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่างเท่ากับ 400 ตวัอย่าง ท�าการ

ส�ารองเพ่ิมเตมิอกี 20 ตวัอย่าง จงึมจี�านวนตวัอย่าง

รวมท้ังสิ้น 420 ตัวอย่าง ท�าการสุ่มตัวอย่าง โดย 

วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทีไ่ด้จะมกีารประมาณค่าแบบความน่าจะเป็นสูงสดุ 

(Maximum Likelihood Estimation) โดยการวิจัย

นี้มีข้อสันนิษฐาน (Assumption) หากว่าขนาด 

ตัวใหญ่มีขนาดใหญ่จึงเพียงพอต่อการวิเคราะห์

ข้อมลูท่ีไม่เอนเอียงและถูกต้อง (Maas & Hox, 2005)

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เค ร่ืองมือที่ ใช ้ ในการ วิจัยครั้ งนี้  คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ได้แก่ (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม (2) แบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกับ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน (3) แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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ของพนักงาน และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกับประสทิธิภาพของทมีงาน โดยเกณฑ์การให้

คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั โดยแปลผลช่วง

คะแนนความคิด เห็นตามแบบความกว ้ าง

อันตรภาคชั้น (Class Interval)

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจยั โดยท�าการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ

เนือ้หา (Content Validity) จากการน�าแบบสอบถาม

ให้กับผู ้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน โดยใช้การ

วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) โดยพบว่า IOC 

มากกว่า 0.67 ขึน้ไปทุกข้อค�าถาม และการทดสอบ

ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช ้ค ่า

สัมประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.754 – 0.937 ซึ่งมากกว่า 0.7 

ถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ (กัลยา วานิ

ชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2558)

 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ที่ใช้ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่าง และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้แบบจ�าลอง

สมการโครงสร้าง (Structural Model) และการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย

พหคุณู (Multiple Regression Analysis) เพ่ือใช้ใน

การอธิบายความสัมพันธ์เชงิสาเหตุระหว่างตัวแปรต้น

และตัวแปรตาม นอกจากน้ียังพิจารณาค่าความ

เชือ่มัน่รวมของตวัแปรแฝง(Composite Reliability: 

CR) และค่าความแปรปรนเฉลีย่ทีส่กัดได้ (Average 

Variance Extracted: AVE) ของตัวแปรแฝง  

โดยก�าหนดดัชนีความสอดคล้องของแบบจ�าลอง 

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ดัชนีความสอดคล้องของแบบจ�าลอง

ดัชนีความสอดคล้อง เกณฑ์ที่ยอมรับได้

p-value of Chi-square > 0.05

Chi-square/df ≤ 3.000

GFI ≥ 0.90

CFI ≥ 0.90

NFI ≥ 0.90

RMSEA ≤ 0.08

ที่มา: Hair, Black, Babin, & Anderson (2010)
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ผลการวิจัย

 ลกัษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ�านวน 271 คน (ร้อยละ 67.75) มีอายุมากกว่า  

40 ปีขึน้ไป จ�านวน 118 คน (ร้อยละ 29.50) มรีะดับ

การศกึษาอยู่ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

จ�านวน 244 คน (ร้อยละ 61.00) มอีายุงานมากกว่า 

6 ปีขึ้นไป จ�านวน 191 คน (ร้อยละ 47.75)  

และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 12,000 – 

15,000 บาท จ�านวน 247 คน (ร้อยละ 61.75)

 สภาพแวดล้อมในการท�างาน

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิด

เหน็ต่อสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในด้านสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพมากท่ีสุด (  = 3.87,  

SD = 0.69) รองลงมา ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานด้านเพ่ือนร่วมงาน (   = 3.87, SD = 

0.74) และน้อยที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล  

(     = 3.62, SD = 0.83) ตามล�าดับ

 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิด

เห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

แต่ละปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ ในด้านความส�าเร็จ

ของงานมากที่สุด (  = 3.99, SD = 0.66)  

รองลงมา ด้านหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (   = 

3.89, SD = 0.69) ด้านการยอมรบันบัถือ (     = 3.79, 

SD = 0.70) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (   = 

3.77, SD = 0.71) และน้อยที่สุด ด้านโอกาส 

ความก้าวหน้าในการท�างาน (      = 3.62, SD = 0.86) 

ตามล�าดับ และปัจจัยค�้าจุน ในด้านด้านสภาพ

แวดล้อมในการท�างานมากท่ีสุด (   = 4.01, SD  

= 0.73) รองลงมา ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 

(   = 3.88, SD = 0.75) ด้านการปกครองบังคับ

บัญชา (   = 3.87, SD = 0.81) ด้านความเป็นอยู่

ส่วนตัว (    = 3.85, SD = 0.74) ด้านนโยบายใน

การบริหารของบริษัท (   = 3.82, SD = 0.81)  

ด้านความมั่นคงในงาน (   = 3.79, SD = 0.86)  

และน้อยที่สุด ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน  

(    = 3.58, SD = 0.89) ตามล�าดับ

ประสิทธิภาพทีมงาน

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิด

เห็นต่อประสิทธิภาพทีมงาน ในด้านการตัดสินใจ

ร่วมกัน มากท่ีสุด (    = 3.81, SD = 0.74) รองลงมา 

ด้านการกระจายความเป็นผู้น�า (   = 3.78, SD  

= 0.69) ด้านการก�าหนดภารกิจและเป้าหมายของ

ทมีงาน (     = 3.78, SD = 0.71) ด้านการมอบหมาย

งานตามบทบาทหน้าท่ี (   = 3.77, SD = 0.66)  

และน้อยท่ีสุด ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย  

(    = 3.76, SD = 0.68) ตามล�าดับ
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ตารางที่ 2  แสดงค่าน�้าหนักองค์ประกอบ ค่าความเชื่อม่ันรวมของตัวแปรแฝงและค่าความแปรปรนเฉลี่ย

ที่สกัดได้

ตัวแปร/องค์ประกอบ Loading R2 CR AVE

สภาพแวดล้อมในการท�างาน 0.88 0.70
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 0.79 0.62

- สภาพแวดล้อมในด้านเพ่ือนร่วมงาน 0.85 0.72
- สภาพแวดล้อมในด้านสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล 0.87 0.76
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 0.79 0.62
- สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านเพ่ือนร่วมงาน 0.85 0.72

- สภาพแวดล้อมในสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 0.87 0.76

ปัจจัยจูงใจ 0.92 0.70
- ด้านความส�าเร็จของงาน 0.77 0.59
- ด้านการยอมรับนับถือ 0.86 0.74
- ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 0.91 0.83

- ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบ 0.91 0.83
- ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท�างาน 0.71 0.50

ปัจจัยค้�าจุน 0.94 0.68

- ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 0.75 0.56
- ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 0.78 0.61

- ด้านนโยบายในการบริหารของบริษัท 0.79 0.62

- ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน 0.84 0.71

- ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 0.88 0.77

- ด้านความมั่นคงในงาน 0.91 0.83
- ด้านการปกครองบังคับบัญชา 0.82 0.67

ประสิทธิภาพทีมงาน 0.95 0.81
- ด้านการก�าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 0.91 0.83
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ 0.95 0.90
- ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย 0.91 0.83
- ด้านการกระจายความเป็นผู้น�า 0.84 0.71

- ด้านการตัดสินใจร่วมกัน 0.88 0.77
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ทุก ๆ ตัวแปรสังเกต

มค่ีาน�า้หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.7 และสามารถ

อธิบายความแปรปรวนขององค ์ประกอบได ้

มากกว่าร้อยละ 50 โดยมีค่าความเชื่อมั่นรวมของ

ตัวแปรแฝง (CR) มากกว่า 0.7 และมีค่าความแปร

ปรนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) มากกว่า 0.5 (Zikmund 

et al., 2010)

4 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 
Vol.  No.2 July - December  019 
 

 
Chi-square = 30.97, df = 9, p-value = 0.000, GFI = 0.94, CFI = 0.9, NFI = 0.97, RMSEA = 0.0 

 
ภาพที่  แบบจําลองสมการโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

และแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่ประสทิธิภาพทีมงาน 
 

จากภาพท่ี 1 พบว่า สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคํา้จุนมีผลต่อ
ประสิทธิภาพทีมงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.0 ซึ่งมีอํานาจการพยากรณ์ร้อยละ 93 
โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพทีมงานมาก

ท่ีสุด  คือ  ปั จจัย คํ า้จุน  ( =  0.47) รองลงมา 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ( = 0.37) และน้อย
ท่ีสดุ คือ ปัจจยัจงูใจ ( = 0.17)  
 เม่ือพิจารณาดัชนีความสอดคล้องของ

แบบ จําลอง  พบว่า  มีค่ า  Chi-square เท่ ากับ 
30.97 โดยมี p-value เท่า 0.000 ซึง่มีคา่ไม่ผ่าน

เกณ ฑ์ ท่ี กําหนด  จึงพิ จารณาจากดัชนีความ

สอดคล้องของแบบจําลองอ่ืน  ๆ  ได้แ ก่  Chi-
square/df มีค่าเท่ากับ  .11 GFI มีค่าเท่ากับ 
0.94 CFI มีค่าเท่ากับ  0.9 NFI มีค่าเท่ากับ 
0.97, RMSEA มีค่าเท่ากับ  0.0 ซึ่งมีค่าผ่าน
เกณฑ์ท่ีกําหนด แสดงว่าแบบจําลองสมการโตรง
สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานและแรงจงูใจท่ีมี

ผลต่อประสิทธิภาพทีมงาน มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 
 

Chi-square = 230.976, df = 92, p-value = 0.000, GFI = 0.948, CFI = 0.985, NFI = 0.975, RMSEA = 0.062

ภาพที่ 1 แบบจ�าลองสมการโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างาน

และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพทีมงาน

 จากภาพท่ี 1 พบว่า สภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค�้าจุนมีผลต่อ

ประสิทธิภาพทีมงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีอ�านาจการพยากรณ์ร้อยละ 93 

โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพทีมงานมาก

ที่สุด คือ ปัจจัยค�้าจุน (b = 0.47) รองลงมา สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน (b = 0.37) และน้อยที่สุด 

คือ ปัจจัยจูงใจ (b = 0.17) 

 เมื่อพิจารณาดัชนีความสอดคล้องของ

แบบจ�าลอง พบว่า มีค่า Chi-square เท่ากับ 

230.976 โดยมี p-value เท่า 0.000 ซึ่งมีค่าไม่ผ่าน

เกณฑ์ ท่ีก�าหนด จึงพิจารณาจากดัชนีความ
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สอดคล้องของแบบจ�าลองอืน่ ๆ  ได้แก่ Chi-square 

/df มีค่าเท่ากับ 2.511 GFI มีค่าเท่ากับ 0.948 CFI 

มค่ีาเท่ากับ 0.985 NFI มค่ีาเท่ากับ 0.975, RMSEA 

มีค่าเท่ากับ 0.062 ซึ่งมีค่าผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด 

แสดงว่าแบบจ�าลองสมการโตรงสร ้างสภาพ

แวดล้อมในการท�างานและแรงจูงใจที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพทีมงาน มีความสอดคล้องกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

การอภิปรายผล

 จากผลการวจิยั พบว่า แบบจ�าลองสมการ

โครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยสภาพแวดล้อมในการท�างาน ปัจจัย

จงูใจ และปัจจยัค�า้จนุมผีลต่อประสทิธิภาพทมีงาน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ

อภิปรายตามค่าน�้าหนักจากค่าสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยมาตรฐานจากมากไปน้อยตามภาพที่ 1  

ได้ดังนี้

 ปัจจัยค�้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพทีมงาน

มากท่ีสุด เป็นเพราะว่า การจัดการความไม่พอใจ

ของทีมงานเป็นการมุ่งเน้นไปที่สมาชิกแต่ละคน 

ในทีมท่ีมีความหลากหลาย สามารถปฏิบัติตาม

นโยบายและการปกครองขององค์การ ด้วยมี 

ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน รวมไปถึง 

การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกัญญา บุญศิริ และ

วัชระ ยี่สุ่นเทศ (2562) ที่พบว่า ปัจจัยค�้าจุนส่งผล

ต่อขวัญและก�าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ระดับปฏิบัติการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และกิตติทัช เขียวฉอ้อน และธีระวัฒน์ จันทึก 

(2560) ที่พบว่า แรงจูง ด้วยปัจจัยค�้าจุนท�าให้การ

ท�างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพากยิ่งขึ้น 

 สภาพแวดล้อมในการท�างานมีผลต่อ

ประสิทธิภาพทีมงาน เป็นเพราะว่า การท�างานของ

ทมีงานจ�าเป็นจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมทางกาย

ที่เหมาะสม รวมไปถึงบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อ

การสร้างความเป็นบึกแผ่นของสมาชิกในทีมงาน

และประโยชน์เก้ือกูลต่อกันและกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ โสมศิริ เดชารัตน์, พีรณาฎ คิดดี,  

ธนวรรณ บวัเจรญิ และอาทติยา จติจ�านงค์ (2561) 

ที่พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการประเมิน

ผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากรในองค์การ

บริหารส่วนต�าบล จังหวัดพัทลุง อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และงานวิจัยของ ไพรจิตร์ 

เหลาอนิทร์, บญุช่วย ศิริเกษ และภารดี ค�ามา (2559) 

ที่พบว่า สภาพแวดล้อมในการท�างานช่วยส่งเสริม

บรรยากาศขององค์การให้เหมาะสมกับสภาพ 

สถานศกึษาอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05

 และปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพ 

ทมีงาน เป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการก�าหนดแบบแผน

ของลักษณะงานของทีมงานในการท�างานให้

สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมไปถึงมีโอกาสในการ

ท�างานทีม่คีณุค่าและประสบความส�าเรจ็ท�าให้เกิด

ความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

รุจ ีทรัพย์สกลุ (2554) ทีพ่บว่า แรงจงูใจท่ีเหมาะสม

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของ 

บริษัทนิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จ�ากัด อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของ  

วิชรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์ (2559) ที่พบว่า การท�างาน

เป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ การมีความรู้และ

แรงจูงใจการท�างาน การจัดการด้านการส่ือสาร  

มอีทิธิพลต่อประสทิธิผลต่อองค์การอย่างมนัียส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 1. ผู ้บริหารหรือผู ้ที่ เ ก่ียวข ้องในฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ ควรจะมีการออกแบบแนวทาง 

ในการจูงใจโดยใช้ปัจจัยค�้าจุน โดยเฉพาะในด้าน

ความมัน่คงในการท�างาน ผ่านนโยบายขององค์การ

ในการเพ่ิมระดับศักยภาพของทีมงานให้ลดความ

กังวลหรือความเสี่ยงในการท�างาน รวมไปถึงการ

ก�าหนดนโยบายคุณภาพชีวิตส่วนตัวของพนักงาน

แต่ละคนเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น

 2. ผู ้บริหารหรือผู ้ที่ เ ก่ียวข ้องในฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ควรให้ความส�าคัญในการพัฒนา

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้าน

สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล ผ่านการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์ในด้านการให้โอกาสก้าวหน้า 

ในการท�างาน การเลือ่นต�าแหน่ง เน่ืองจากเป็นแรง 

ขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพต่อทีมงานย่ิงหากมี

สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลที่ดีจะย่ิงท�าให้

ประสิทธิภาพของทีมงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 3. ผู้บริหารควรจะมีการก�าหนดลักษณะ

งานของทีมงานท่ีชดัเจนเนือ่งจากเป็นการออกแบบ

งานท่ีมุ ่งเน ้นผลลัพธ ์จากการผนึกก�าลังของ

ทรพัยากรมนุษย์ในองค์การให้สามารถบรรลเุป้าหมาย

ของภารกิจที่ส�าคัญขององค์การ 

 4. ผู้บริหารควรจะมกีารก�าหนดโอกาสและ

เส้นทางความก้าวหน้าในการท�างานของพนักงาน

ให้ชดัเจนตรงไปตรงมา และค�านึงถึงความเท่าเทยีม

กัน เนื่องจากความส�าเร็จของทีมงานไม่ได้เกิดจาก

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังน้ันหากมีการล�าเอียงหรือ

ก�าหนดโอกาสไม่เท ่าเทียมกัน ท�าให้ทีมงาน 

ที่องค์การสร้างขึ้นมานั้นไม่ประสบความส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. งานวิจัยในอนาคต ควรศึกษาโดยการ

ท�าวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาแนวทางร่วมกันระหว่าง

ผูบ้รหิาร หวัหน้าทมี และสมาชกิภายในทีม โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก น�าไปสู่ประเด็นการวิเคราะห์ท่ี

ชัดเจนและมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 2. งานวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษา

จ�าแนกคุณลักษณะที่แตกต่างของสมาชิกในทีม

งาน เนื่องจากมีความหลากหลายในแต่ละบุคคล 

ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดภาพที่ชัดเจนของผลการวิจัย 

โดยพิจารณาความแตกต่างเหล่านี้

 3. งานวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษา

ตวัแปรคัน่กลางท่ีเป็นสาเหตสุ่งผลระหว่างปัจจยัต้น

และตวัแปรตามท�าให้ทราบถึงกลไกและสร้างความ

เข้าใจในเรื่องประสิทธิภาพของทีมงานมากยิ่งขึ้น
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ABSTRACT

The processes of transporting heavy and oversized goods, such as a 100-ton Power 

Transformer from the factory in Bang Pu Industrial Estate Samutprakarn Province to power stations 

in various provinces. The proposed algorithm is to improve the transportation process according 

to the international standards by selecting the American Process of Quality Classification framework 

(APQC) Category 4.0 version 7.0.4 used in physical product delivery as standard for work 

procedures. In comparing and analyzing the gap between the actual work and the standard 

criteria. The researchers found that only 18% of the HOCTA is contained in the APQC PCF Cat 

4.0 version 7.0.4 processes. By analyzing the gap, the researchers proposed to included 32 % 

of the related processes from APQC to HOCTA and adjust HOCTA process frame work by using 

the physical transport process classification framework. This research can be applied to work for 

exporting products to foreign countries based on international standards to create credibility for 

customers.

Keyword: Transporting, Heavyweight and Oversize cargo, HOCTA, APQC
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บทคัดย่อ

  ในกระบวนการขนส่งสินค้าท่ีมีน�้าหนักและขนาดใหญ่เกินกว่ามาตรฐาน เช่นการขนส่ง

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดหนกั 100 ตนั จากโรงานในนคิมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวัดสมทุรปรกากรไปยังสถานี

ไฟฟ้าตามจังหวัดต่างๆ ได้มีการเสนอกระบวนการอัลกอริทึม โดยการปรับปรุงกระบวนการขนส่งให้เป็นไป

ตามแบบมาตรฐานของสากลโดยการเลอืกใช้กรอบการจ�าแนกกระบวนการคณุภาพทางการผลิตของประเทศ

อเมริกา 4.0 เวอร์ชั่น 7.0.4, ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพเพื่อใช้เป็นขั้นตอนมาตรฐานโดยท�าการ

เปรียบเทียบด้วยการวิเคราะห์ช่องว่าง ระหว่างการท�างานจริงกับเกณฑ์ตามแบบมาตรฐาน ผู้วิจัยพบว่า 

Heavy Weight & Oversized Cargo Transport Algorithm (HOCTA) มีเพียง 18% เท่าน้ัน ท่ีมีอยู่ใน

กระบวนการของ The American Process of Process of Quality Classification framework (APQC) PCF 

Cat. 4.0 Version 7.0.4 จากการวิเคราะห์ช่องว่างผู้วิจัยจึงเสนอให้รวม 32% ของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

จาก APQC ลงใน HOCTA และปรับโครงสร้างกระบวนการ HOCTA โดยใช้กรอบการจ�าแนกกระบวนการ

ขนส่งทางกายภาพ งานวิจัยนี้สามารถน�าไปใช้กับงานเพ่ือการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศโดยอ้างอิงตาม

มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

ค�าส�าคัญ: การขนส่ง, การชนส่งสินค้าขนาดหนักและใหญ่, HOCTA, APQC

Introduction

 The transportation of cargos is a  

high-cost work process. At present, general 

transportation is a problem that receives the 

highest attention. Because of the growth of 

e-commerce, all of this is a matter of logistics 

and supply chain. This process involves the 

delivery of services to customers or sending 

products to customers. Logistics is one of the 

main business processes as classified by 

APQC’s (APQC. 2019). APQC’s (PCF) 4.0 

version 7.0.4 as shown in Figure 1. In our 

previous work on transporting heavyweight 

and oversized cargo (HOSC), the HOSC 

Transportation Algorithm (HOCTA) which is 

based on all the activities to be performed to 

accomplish the task with context-aware 

processing.

 In a process-based system as in 

APQC, the view point is that any business 

would have 13 categories of processes, each 

category is divided into process group 

consisting of processes, each process 

comprises a number of activities, each activity 

is accomplished by performing a number of 

tasks. In HOCTA (Pengsomboon Wanpen 

2019), the transportation processes has 5 main 

parts, comprising 22 activities and tasks,  

in an algorithmic way, not structured as a 

process-based system. 
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 In the paper, we will examine the APQC 

PCF Cat 4.0 and a simplified version of HOCTA 

so as to restructure the business of transporting 

heavyweight and oversized cargo into a 

process-based system by performing gap 

analysis between HOCTA and APQC PCF Cat 

4.0. This knowledge can be used to re-design 

the HOSTA processes into a process-based 

system referencing the APQC standard logistic 

processes. The system to be implemented can 

then be benchmarked against other APQC 

-based logistic system. 

Previous work

 The research work on transportation of 

heavy and oversized cargo technically 

address the problem of find the best route 

between source and destination (Paolo 

Maruschak, Olegas Prentkovskis. 2017). Other 

work involves the law and regulation, and the 

physical aspects of transporting heavyweight 

and oversized cargo (Ramunas Palsaitis, 

Arturas Petraska. 2012),( Artasu Petraska et 

al., 2018), Arturas Petraska, Aldona Jarasuniene 

& Kristina Ciziuniene. 2016), Xiaohong Li. 

2016). The work by Wanpen is about the 

algorithm for transporting 100-tons Power 

transformer over the territory of Thailand from 

Bangkok. Context-aware input is used in the 

algorithm. Both physical sensors and info-

sensors, data from internet, are used to provide 

a more resilient transport management system. 

(Pengsomboon Wanpen. 2019)

Overview of APQC Cat. 4.0 version 7.0.4

 Context Overview of APQC Cat, 4.0 

 APQC Cat 4 is a business process 

related to the transportation of goods to buyers. 

The procedure covers the planning of resource 

use in the chain. determining the delivery plan 

review of raw material procurement and 

management plans for production planning 

warehouse management and delivery 

management with a top-level procedure 

structure and main activities consisting of 4 

main process groups, and 22 processes as 

shown in Table 1.
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Simplified HOCTA

 1. Cargo and transport preparation 

process

   1.1  Disassembly process

    1.1.1 Record the number of 

boxes n and parts in each box.

    1.1.2 Record the number of 

parts that are not in the box m pieces

    1.1.3  Input Packing List

  1.2. Truck inspection process

    1.2.1 set Transport readiness 

status

    1.2.2  select type of transport

    1.2.3  get new transport 

   1.3.  Routing Survey Process 

     3.3.1  Main route survey

     3.3.2  Backup route survey

   1.4.  Destination site survey

   1.5.  Destination site preparation 

Process

   1.6.  Transformer oil preparation process
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follows (not using the process classification 
framework of APQC) 
 
Simplified HOCTA 

1. Cargo and transport preparation process 
       1.1 Disassembly process 
 1.1.1 Record the number of boxes 
n and parts in each box. 
 1.1. Record the number of parts 
that are not in the box m pieces 
 1.1.3 Input Packing List 

       1.. Truck inspection process 
 1..1 set Transport readiness status 
 1.. select type of transport 
 1..3 get new transport  
       1.3. Routing Survey Process  
  3.3.1 Main route survey 
  3.3. Backup route survey 
        1.4. Destination site survey 
        1.. Destination site preparation Process 
        1.. Transformer oil preparation process

 

 
 

Figure  Cargo and Transport Preparation Process 
 

. Transportation procedures to 
destinations 

.1 Cargo loading process 

. Initializing transportation system 
process 

..1 set info-sensors. 

Figure 2 Cargo and Transport Preparation Process

 2. Transportation procedures to 

destinations

  2.1  Cargo loading process

  2.2  Init ial izing transportation 

system process

    2.2.1 set info-sensors.

    2.2.2  set RFID and Checklist.

  2.3  Transportation process

    2.3.1  Monitoring the route.

    2.3.2 Communication and 

reporting.
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Figure 3 Transportation Procedure to Destinations
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.. set RFID and Checklist. 
.3 Transportation process 

.3.1 Monitoring the route. 

.3. Communication and 
reporting.

 

 
 

Figure 3 Transportation Procedure to Destinations 
 

3. Installation of cargo at destination 
3.1 Un-Loading process at 

destination 
3.1.1 Select the unloading 

method 
3.1. Verify the checklist 

3. Transformer assembly process 
3..1 Process the transformer 

oil transport 
3.. Verify the orientation 
3..3 Assemble the transformer

 

 3. Installation of cargo at destination

  3.1 Un-Loading process at destination

    3.1.1 Select the unloading 

method

    3.1.2 Verify the checklist

  3.2  Transformer assembly process

    3.2.1  Process the transformer 

oil transport

    3.2.2  Verify the orientation

    3.2.3  Assemble the transformer
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Figure 4 Installation of Cargo at Destination
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Figure 4 Installation of Cargo at Destination 
GAP Analysis 

The gap analysis between two group 
of similar processes is based on the set 
intersection. Here we have one group of 
processes from HOCTA, and another group 
from APQC PCF Cat 4.0 version 7.0.4.  The 
intersection of these two sets is shown in 
Figure .  
We will, graphically, divide APQC PCF Cat 
4.0 Version 7.0.4 and HOCTA procedures 
into 4 part as follows: 

1. Part A: Part of APQC Cat 4.0 
version 7.0.4 that are not relevant to HOCTA  

. Part B: Part of APQC Cat 4.0 
version 7.0.4 only, not a part of HOCTA, but 
relevant to HOCTA. 

3. Part C: Part of APQC Cat 4.0 
version 7.0.4 and in common with part of 
HOCTA. 

4. Part D: Only in HOCTA, not in 
APQC Cat 4.0 version 7.0.4. 

 

GAP Analysis

 The gap analysis between two group 

of similar processes is based on the set 

intersection. Here we have one group of 

processes from HOCTA, and another  

group from APQC PCF Cat 4.0 version 7.0.4. 

The intersection of these two sets is shown  

in Figure 2. 

 We will, graphically, divide APQC PCF 

Cat 4.0 Version 7.0.4 and HOCTA procedures 

into 4 part as follows:

 1.  Part A: Part of APQC Cat 4.0 version 

7.0.4 that are not relevant to HOCTA 

 2.  Part B: Part of APQC Cat 4.0 version 

7.0.4 only, not a part of HOCTA, but relevant 

to HOCTA.

 3.  Part C: Part of APQC Cat 4.0 version 

7.0.4 and in common with part of HOCTA.

 4.  Part D: Only in HOCTA, not in APQC 

Cat 4.0 version 7.0.4.
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Figure 5 Gap analysis
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Figure  Gap analysis 
 

From the gap analysis, we can 
summarize in accordance with what depicted 
in Table 1 as follows. 

Set A={4.1.1, 4.1.,4.1.3,4.1., 4..1, 
4..,4.3.,.3.3,4.4,4.4., 4.4.3,} 

Set B= {4.1.4,4.1.,4.1.,4.1.7, 4.3.1, 
4.4.1} 

Set C = {4..3,4..4,4..,4.4.4} 
Set D = HOCTA process only  

 Since there are  processes in 
APQC Cat 4.0 version 7.0.4, the set A, 
processes that are not related to HOCTA is 
0% of the total APQC Cat 4.0 version 7.0.4 

processes.  The set B, processes in APQC 
Cat 4.0 version 7.0.4, but relevant to HOCTA 
is 3%.  The set C, processes that are part of 
APQC Cat 4.0 version 7.0.4 and in HOCTA is 
1% and the set D, it comprises the 
processes only in HOCTA 
 
 
 
 
 
 
 

 From the gap analysis, we can 

summarize in accordance with what depicted 

in Table 1 as follows.

 Set A={4.1.1, 4.1.2,4.1.3,4.1.8, 4.2.1, 

4.2.2,4.3.2,.3.3,4.4,4.4.2, 4.4.3,}

 Set B= {4.1.4,4.1.5,4.1.6,4.1.7, 4.3.1, 

4.4.1}

 Set C = {4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.4.4}

 Set D = HOCTA process only 

 Since there are 22 processes in APQC 

Cat 4.0 version 7.0.4, the set A, processes that 

are not related to HOCTA is 50% of the  

total APQC Cat 4.0 version 7.0.4 processes. 

The set B, processes in APQC Cat 4.0 version 

7.0.4, but relevant to HOCTA is 32%. The set 

C, processes that are part of APQC Cat 4.0 

version 7.0.4 and in HOCTA is 18% and  

the set D, it comprises the processes only in 

HOCTA
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Table 1  APQC Cat 4.0 and HOCTA 

4.0 Deliver Physical Products (20022) A B C D

4.1 Plan for and align supply the chain resources (10221)

1 4.1.1 Develop Production and Materials strategies √

2 4.1.2 Manage demand for products √

3 4.1.3 Create materials plan √

4 4.1.4 Create and manage master production schedule √

5 4.1.5 Plan Distribution requirements √

6 4.1.6 Establish distribution planning constraints √

7 4.1.7 Review distribution planning policies √

8 4.1.8 Develop quality standards and procedures √

9 4.2 Procure materials and services (10215)

10 4.2.1 Provide sourcing governance and perform category mgt √

11 4.2.2 Develop sourcing an category management strategies √

12 4.2.3 Select suppliers and develop/maintain contracts √

13 4.2.4 Order materials and services √

14 4.2.5 Manage suppliers √

4.3 Produce/Manufacture/Deliver product (10217)

15 4.3.1 Schedule production √

16 4.3.2 Produce/Assemble product √

17 4.3.3 Perform Quality testing √

18 4.3.4 Maintain production records and manage lot traceability

4.4 Manage Logistics and warehousing (10219 √

19 4.4.1 Provide logistics governance √

20 4.4.2 Plan and manage inbound materials flow √

21 4.4.3 Operate warehousing √

22 4.4.4 Operate outbound transportation √
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  4.1  Plan for and align supply the 

chain resources

    4.1.1 Create and manage 

master production schedule

    4.1.2 P l a n  D i s t r i b u t i o n 

requirement.

    4.1.3  Establish distribution 

planning constraints

    4.1.4 Review distr ibut ion 

planning policies

  4.2  Procure materials and services

    4.2.1 Select suppliers and 

develop/ maintain contracts

     4.2.1.1 Select trailer

     4.2.1.1 Select oil tanker

    4.2.2 Order materials and 

services

     4.2.2.1  Crate and box

     4.2.2.2  Crane and operator

    4.2.3  Manage suppliers

     4.2.3.1 B u s i n e s s 

agreement

     4.2.3.2 C o n t r a c t 

management

  4.3  Schedule production

    4.3.1 P roduce /Assemble 

product

     4.3.1.1 S p e c i f y  

completion date 

     4.3.1.2 Dis-assembly 

and assembly procedure

    4.3.2 Manage Logistics and 

warehousing 

    4.3.3 P r o v i d e  l o g i s t i c s 

governance

  4.4 Operate outbound transportation

    4.4.1 Cargo and transport 

preparation

     4.4.1.1 Disassembly 

     4.4.1.1.1  Record the 

number of boxes n and parts in each box.3.1

     4.4.1.1.2 Record the 

number of parts that are not in the box m 

pieces

     4.4.1.1.3 Input Packing 

List

     4.4.1.2  Truck inspection 

     4.4.1.2.1  Select type of 

transport 

     4.4.1.2.2  G e t  n e w 

transport

     4.4.1.2.3 Set transport 

readiness status

      4.4.2 Routing Survey 

     4.4.2.1 M a i n  r o u t e 

survey

     4.4.2.2 Backup route 

survey

     4.4.3  Destination site survey

     4.4.4 Destination site preparation 

     4.4.5 Transformer oil preparation 

     4.4.6 T r a n s p o r t a t i o n 

procedures to destinations
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     4.4.6.1 Cargo loading 

process

     4.4.6.2 I n i t i a l i z i n g 

transportation system process

     4.4.6.3  Set info-sensors.

     4.4.6.4 Set RFID and 

Checklist.

    4.4.7 Transportation process

     4.4.7.1 Monitoring the 

route

     4.4.7.2 Communication 

and reporting.

    4.4.8 Installation of cargo at 

destination

     4.4.8.1 U n - L o a d i n g 

process at destination 

     4.4.8.1.1 S e l e c t  t h e 

unloading method

     4.4.8.1.2 V e r i f y  t h e 

checklist

     4.4.8.2 T r a n s f o r m e r 

assembly process

     4.4.8.2.1 Process the 

transformer oil transport

     4.4.8.2.2 V e r i f y  t h e 

orientation

     4.4.8.2.3 Assemble the 

transform

Conclusion

 In this gap analysis, between HOTCA 

and APQC PCF Cat4.0, we gain insight  

that the HOCTA process can be improved by 

combining the processes in the group B with 

HOCTA processes. In this way, the HOCTA 

would correspond to 50% of the APQC Cat4.0 

processes. Some of the items in HOCTA will 

become activities and tasks. 

 After restructur ing the HOCTA 

processes in to process groups, processes, 

activities and tasks. We obtain a more 

complete version of the HOTCA process 

definition which is the result of combining Parts 

B and C from the gap analysis with HOCTA 

process. In so doing, we can design the 

logistic system for handling transporting 

oversize and heavy cargo in a more visible 

way, hence, increasing efficiency and lower 

chance of mishandling.This research can be 

applied to work for exporting products to 

foreign countries based on international 

standards to create credibility for customers
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