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วัตถุประสงค์
 เพ่ือเผยแพร่บทคว�มวิจัยหรือบทคว�มวิช�ก�รท่ีเป็นองค์คว�มรู้ใหม่ ด้�นมนุษย์ศ�สตร์ สังคมศ�สตร์ 
และส�ข�ที่เก่ียวข้องของคณ�จ�รย์ นักศึกษ� ตลอดจนนักวิช�ก�รอิสระ เพ่ือนำ�ไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม  
และประเทศช�ติ โดยครอบคลุมส�ข�วิช�นิติศ�สตร์ ดุริย�งคศ�สตร์ ศิลปศ�สตร์ ศิลปกรรมศ�สตร์ รัฐศ�สตร์  
ด้�นก�รเมือง ก�รปกครอง รัฐประศ�สนศ�สตร์ บริห�รธุรกิจ ด้�นก�รตล�ด ก�รจัดก�ร บัญชี ก�รเงินก�รธน�ค�ร 
ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ธุรกิจต่�งประเทศ ก�รจัดก�รโลจิสติกส์ ศึกษ�ศ�สตร์ ด้�นเทคโนโลยีก�รศึกษ� ก�รบริห�ร
ก�รศกึษ� หลกัสตูรและก�รสอน ก�รศกึษ�ปฐมวัย และนิเทศศ�สตร ์ด�้นโฆษณ�ประช�สมัพันธ์ วทิยุกระจ�ยเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์ ภ�พยนตร์และศิลปะก�รแสดง เป็นต้น

นโนบายการพิจารณาบทความ
 * บทคว�มทุกเรือ่งในว�รส�รฉบบัน้ีไดร้บัก�รพิจ�รณ�ประเมนิคุณภ�พท�งวชิ�ก�รก่อนก�รตพิีมพ์ิ โดย

ผูท้รงคณุวุฒ ิ(Peer Review) ต�มส�ข�ท่ีเก่ียวขอ้งจ�กภ�ยในหรอืภ�ยนอกมห�วทิย�ลยั จำ�นวน 2 ท�่น  
 ต่อ 1 บทคว�ม

 * บทคว�มและแนวคิดใดๆ ที่พิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�ร มห�วิทย�ลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นคว�มรับผิดชอบ
ของผู้เขียน 

 * บทคว�มทีจ่ะไดร้บัก�รตพิีมพ์จะต้องไมเ่คยตพิีมพ์เผยแพรท่ี่ใดม�ก่อน และไมอ่ยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�  
ของว�รส�รฉบับอื่น ห�กตรวจสอบพบว่�มีก�รตีพิมพ์ซ้ำ�ซ้อน ถือเป็นคว�มรับผิดชอบของผู้เขียนแต่
เพียงผู้เดียว

 *  กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รไมส่งวนสทิธ์ิในก�รคดัลอกเพ่ือก�รพัฒน�เชงิวิช�ก�ร แตต่อ้งไดร้บัก�รอ�้งองิ 
อย่�งถูกต้อง

คณะที่ปรึกษา
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 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจ�ธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�
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* บทคว�มทุกเรื่องในว�รส�รฉบับนี้ได้รับก�รตรวจท�งวิช�ก�รโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) จ�กภ�ยในและภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย

* บทคว�มและแนวคิดใดๆ ที่พิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�ร  มห�วิทย�ลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นคว�มรับผิดชอบของผู้เขียน

* กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รไม่สงวนสิทธิ์ในก�รคัดลอก  เพื่อก�รพัฒน�เชิงวิช�ก�ร  แต่ต้องได้รับก�รอ้�งอิงอย่�งถูกต้อง
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บทบรรณาธิการ

 ว�รส�รวิช�ก�รมห�วิทย�ลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นว�รส�รท่ีให้คว�มสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�และ 

คัดเลือกบทคว�มที่มีคุณภ�พม�ลงตีพิมพ์ โดยทุกบทคว�มได้ผ่�นก�รกลั่นกรองจ�กกองบรรณ�ธิก�รและ

ผูท้รงคณุวฒุภิ�ยนอกทีต่รงส�ข�เพ่ือตรวจสอบคณุภ�พของบทคว�มก่อนลงตพิีมพ์ โดยผูป้ระเมนิไม่ทร�บ

ชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทร�บชื่อผู้ประเมินบทคว�ม (Double-blind peer review) ซึ่งปัจจุบันว�รส�ร 

อยู่ในฐ�นข้อมูลของศูนย์ดัชนีก�รอ้�งอิงว�รส�รไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1

 สำ�หรับว�รส�รฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับท่ี 1 ประจำ�เดือน มกร�คม-มิถุน�ยน 2561 ประกอบด้วย

บทคว�มจำ�นวน 18 เรื่อง เป็นบทคว�มวิจัย จำ�นวน 16 เรื่อง และเป็นบทคว�มวิช�ก�รจำ�นวน 1 เรื่อง 

 ในก�รนี้ได้รับเกียรติลงบทคว�มรับเชิญพิเศษจ�กผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 1 เรื่อง ซึ่งยังคงเข้มข้น 

ไปด้วยเน้ือห�ส�ระท�งวิช�ก�ร โดยมุง่หวังว่�ว�รส�รฉบบัน้ีจะเป็นแหล่งข้อมลูท�งก�รวิจยัและท�งวิช�ก�ร

ระดบัช�ตทิ�งด้�นมนุษยศ�สตร์และสงัคมศ�สตร์ สำ�หรับคณ�จ�รย์ นักวิจยั นกัวิช�ก�ร ตลอดจนนสิติและ

นักศึกษ�

 กองบรรณ�ธิก�รหวงัเป็นอย่�งยิง่ว่�ผูอ่้�นจะได้รบัส�รประโยชน์จ�กบทคว�มในว�รส�รฉบบันีแ้ละ

ใคร่ขอขอบพระคณุผูท้รงคุณวุฒปิระจำ�กองบรรณ�ธิก�ร และผูท้รงคณุวุฒจิ�กหล�กหล�ยสถ�บนัทีก่รณุ�

ประเมินคุณภ�พบทคว�มก่อนก�รเผยแพร่ และขอถือโอก�สนี้เชิญชวนคณ�จ�รย์ นักวิจัย นักวิช�ก�รและ

นิสิต นักศึกษ� เสนอผลง�นเพื่อเผยแพร่ในว�รส�รวิช�ก�รมห�วิทย�ลัยกรุงเทพธนบุรี 

 โดยส�ม�รถศึกษ�คำ�แนะนำ�ในก�รจัดเตรียมต้นฉบับท้�ยเล่มหรือจ�กเว็บไซต์ว�รส�รที่ center.

bkkthon.ac.th/journal/ และจ�กระบบก�รจัดก�รว�รส�รออนไลน์ ThaiJo ที่ www.tci-thaijo.org/index.

php/bkkthon/ รวมทั้งส�ม�รถติดต�มอ่�นบทคว�มจ�กว�รส�รอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของว�รส�ร  

รวมทั้งจ�กระบบก�รจัดก�รว�รส�รออนไลน์ ThaiJo ด้วยเช่นกัน

   ดร.เส�วนีย์  สมันต์ตรีพร

   บรรณ�ธิก�ร
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้มุ่งศึกษำประสิทธิภำพของกิจกรรมกำรสื่อสำร ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพูด

ภำษำอังกฤษของนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ กิจกรรมท่ีใช้คือกิจกรรมบทบำทสมมุติในกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษ นักศึกษำกลุ ่มทดลองได้แก่ นักศึกษำวิชำเอกปฐมวัย ชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี จ�ำนวน 20 คน โดยใช้บทฝึกกำรพูดสนทนำจ�ำนวน 4 บทในคำบกำรเรียน 

กำรสอนท้ังสิ้น 8 คำบ เป็นเครื่องมือประกอบกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรสื่อสำร และ ใช้ชุดเครื่องมือประเมิน

ประสิทธิภำพของกิจกรรม ประกอบด้วย 1) แบบสอบถำมแบบปลำยเปิด 2 ชุด 2) แบบทดสอบก่อนและ

หลังเรียน 3) บททดสอบกำรพูดสนทนำ วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

และกำรทดสอบสมมตุฐิำนเพ่ือเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่แบบที (T-test) ประกอบกับผลกำรประเมนิเชงิคณุภำพ 

ผลกำรวิจยัสรปุได้ว่ำ กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำองักฤษของนักศกึษำ โดยใช้กิจกรรมบทบำท

สมมุติมีประสิทธิภำพดี โดยมีกำรคะแนนทดสอบหลังกำรทดลอง สูงกว่ำกำรทดสอบก่อนกำรเรียนอย่ำงมี

นัยส�ำคัญทำงสถิตท่ีระดับ 0.01 นอกจำกนี้ยังพบว่ำกิจกรรมน้ีช่วยให้นักศึกษำมีทัศนคติในกำรฝึกทักษะ 

กำรพูดเพ่ิมขึ้น กิจกรรมบทบำทสมมุติช่วยเพ่ิมบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจ สร้ำงแรง

บันดำลใจให้กับนักศึกษำในกำรค้นคว้ำ ฝึกฝน และ พัฒนำควำมสำมำรถของตนเองได้อย่ำง 

ชัดเจน

ค�าส�าคัญ: กำรฝึก, ควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำอังกฤษ, กิจกรรมบทบำทสมมติ, บททดสอบกำรสนทนำ
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ABSTRACT

 This research aims to study the effectiveness of communicative tasks on its role to  

develop the English speaking ability of ESL tertiary students. The communicative tasks used in 

this study is the role play activity. The subject of the study was a class of 20 third year students 

of Early Childhood Education Programme of Faculty of Education, Bangkokthonburi University.  

4 teaching lessons for 8 teaching classes were the main materials used for the communicative 

tasks. An evaluation package comprises of 1) 2 sets of opened ended questionnaire, 2) pretest 

and posttest, and 3) two oral communication tests. The collected data were analyzed  

with descriptive statistics, percentage, mean, and standard deviation. Paired T-test were used 

to test the improvement of student ability. Qualitative analysis was also used to evaluate the 

program effectiveness. The results of the study were that the role play activity utilized in teaching 

and practicing speaking English to ESL tertiary students affected to the speaking ability of the 

students. Comparing the scores between pretest and posttest results, it was found that the posttest 

scores were significantly higher than pretest scores at 0.01 significance level. Moreover, it was 

found that the activity caused the increasing of students’ attitude in practicing speaking English. 

English speaking class with role play activities was more interesting and class atmosphere were 

improved. The activities inspired students to be more productive through their eager to research, 

practice, and improve their speaking ability.

Keywords: practice, speaking English ability, role play activity, oral communication test 

บทน�า

 ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร

สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำกรในภูมิภำค

ต่ำงๆทัว่โลก และเป็นสือ่กลำงในควำมสมัพันธ์ของ

เศรษฐกิจทัว่โลก นอกจำกนี ้ยังเป็นเครือ่งมอืในกำร

เชื่อมประสำนระหว่ำงวัฒนธรรม และ ขอบเขต

ภูมิภำคเข้ำหำกัน (ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์ต่ำง

ประเทศ, 2554: 13-19) จึงเห็นได้ว่ำ ภำษำอังกฤษ

เป็นภำษำหลกัในกำรสือ่สำรของชนในชำติ เพ่ือกำร

ร่วมงำนของหน่วยงำนต่ำงๆทั้งในภำครัฐ และ 

เอกชน ในภูมิภำคต่ำงๆท่ัวโลก กำรเชื่อมโยงถึงกัน

ภำยใต้กำรใช้ภำษำอังกฤษร่วมกัน และ กำรก้ำว

ล�้ำหน้ำของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง

รวดเร็ว ก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจร่วม

กัน ควำมต้องกำรใช้ภำษำอังกฤษจึงมีมำกขึ้นและ

ขยำยวงขอบเขตกำรใช้ภำษำอังกฤษกว้ำงข้ึน  

ไม่เพียงแต่ เจ้ำหน้ำที่รัฐเท่ำนั้นที่จะต้องไปมำหำสู่ 

ติดต่อปรึกษำหำรือร่วมกันระหว่ำงประเทศ หรือ  
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นักธุรกิจท่ีจะต้องท�ำธุรกิจ ติดต่อกำรซื้อขำย

ระหว่ำงประเทศ ท่ีต้องใช้ภำษำอังกฤษในกำร

ส่ือสำรตดิต่อธุรกิจระหว่ำงกัน แต่ประชำชนในชำติ

ต่ำงๆก็มีกำรเดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยว ไปมำหำสู่

กันเพ่ือท�ำกำรรู้จักคุ้นเคย แลกเปลี่ยน ควำมรู้ และ

วัฒนธรรม ซึง่กันและกันหรอืไปหำงำนท�ำเพ่ือควำม

ก้ำวหน้ำและควำมอยู่รอด และแสวงหำโอกำสที่ดี

กว่ำให้กับชีวิตของตนเอง จึงก่อให้เกิดกำรเรียนรู้

ภำษำอังกฤษมำกขึ้น

 ในศตวรรษที ่21 น้ี ทีก่ำรเดนิทำงตดิต่อกัน 

สะดวก และรวดเร็วมำกข้ึน ภำษำอังกฤษได้ทวี

ควำมส�ำคัญในฐำนะภำษำสำกล ที่กำรสื่อสำร

ภำษำอังกฤษสำมำรถไปได้ท่ัวโลกในลักษะของ

กำรสือ่สำรไร้พรมแดน (Crystal, 2000) ประเทศไทย 

ในฐำนะที่เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศสมำชิก

อำเซียนได้เห็นควำมส�ำคัญของกำรใช้ภำษำ

อังกฤษในกำรสื่อสำรกับประเทศสมำชิก และ 

นำนำประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องจดัให้มกีำรเรยีนภำษำ

อังกฤษ เพ่ือให้ประชำชนคนไทยมีควำมรู้ และ

ทักษะทำงภำษำอังกฤษในระดับที่ สำมำรถสื่อสำร

กับชนชำตต่ิำงๆได้อย่ำงคล่องแคล่ว ดังที ่สมเกียรติ 

อ่อนวิมล (2554) ได้กล่ำวไว้ว่ำ เพ่ือให้กำรก้ำว 

เข้ำสู่ประชำคมอำเซียนได้อย่ำงภำคภูมิ ประชำชน

คนไทยจ�ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถทำงภำษำ

อังกฤษ สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ เพรำะ 

ภำษำอังกฤษเปรียบเสมือนกุญแจส�ำคัญในด้ำน

ควำมพร้อมของทรัพยำกรบุคคลไทย 

 กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะ

กำรฟัง และกำรพูด เป็นทักษะทีส่�ำคัญ ในกำรแลก

เปลี่ยนข้อมูล และ ควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

ในกำรสื่อควำมหมำยให้มีควำมเข้ำใจถูกต้องใน

ระหว่ำงผู้พูด และผู้ฟัง (Brown, 2001) ได้กล่ำว 

ไว้ว่ำทักษะกำรฟัง และ กำรพูด เป็น ทักษะแรก 

ทีส่�ำคญัในกำรสือ่สำร และช่วยในกำรพัฒนำทกัษะ

อื่นๆอีก เช่น ทักษะกำรอ่ำน และ ทักษะกำรเขียน 

(Ur, 1998: 16) เห็นว่ำทักษะกำรพูดมีควำมส�ำคัญ

ที่สุดท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ทำงภำษำของผู้พูด 

และยังเป็นทักษะที่ช่วยให้เรียนรู้ภำษำในทักษะ

อื่นๆได้ง่ำยข้ึน

 กำรสื่อสำรคือกำรใช้ควำมสำมำรถทำง

ด้ำนของภำษำในกำรสือ่ควำมหมำยกับบคุคลอืน่ๆ 

ให้มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน กำรเรียนกำรสอน

ภำษำองักฤษในปัจจบุนัมุง่เน้นให้ผูเ้รยีนสำมำรถท่ี

จะสื่อควำมหมำยได้ ตำมหลักกำรสอน แบบที ่

เรียกว่ำ Communicative Approach ท่ีเน้นกำร 

ฝึกสนทนำภำษำให้ผูเ้รยีนสำมำรถใช้ภำษำองักฤษ

เพ่ือกำรส่ือสำรในชีวิตประจ�ำวันได้ โดยกำรให้

โอกำสผู้เรียนฝึกพูดภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ 

ต่ำงๆด้วยกลวิธีกำรฝึกที่หลำกหลำย (Larsen-

Freeman, 2001) ถึงแม้กำรฝึกพูดภำษำองักฤษจะ

เป็นทกัษะท่ียำกส�ำหรับนกัศกึษำไทย เน่ืองจำกต้อง

ใช้ ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน ค�ำศัพท์, กำรออก

เสียง และ โครงสร้ำงทำงภำษำ ( Brown, 2001)  

ผูเ้รยีนสำมำรถทีจ่ะพฒันำควำมสำมำรถในกำรพูด

ให้สำมำรถส่ือสำรในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพโดยได้รับกำรฝึกตำมกลวธีิท่ีเหมำะสม 

เช่น กำรใช้ เกมส์ (language games) (Larsen-

Freeman, 2001: 133) Littlewood (1983: 16-17) 

และ Grant (1988: 14) มีควำมเห็นตรงกันว่ำ

กิจกรรมกำรสื่อสำร เป็นกิจกรรมท่ี ผู้เรียนได้ใช้

ควำมรู้ทำงภำษำที่ได้เรียนมำ เพ่ือฝึกกำรสื่อควำม

หมำย ตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ และ สำมำรถ

ช่วยน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
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 กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำ

องักฤษเพ่ือกำรสือ่สำรนัน้ผูส้อนต้องมัน่ใจว่ำ ไม่ใช่

กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือฝึกให้พูดภำษำอังกฤษ โดย

เน้นในเรือ่งของกำรออกเสยีง (Pronunciation) กำร

ใช้ค�ำศัพท์ (vocabulary) และ/ หรือควำมถูกต้อง

ทำงโครงสร้ำงภำษำ (Accuracy Structure ) 

เท่ำน้ัน แต่ต้องฝึกให้ผู้เรียนต้องใช้ทักษะดังกล่ำว

ข้ำงต้นในกำรพัฒนำกระบวนกำรพูดภำษำองักฤษ

เพ่ือกำรสื่อสำร ได้เอง และ สร้ำงภำษำด้วยตนเอง

ให้ได ้สมตำมควำมมุ ่งหมำย ของกำรสื่อสำร 

(Hedge, 2008: 44-72)

 ส�ำหรับประเทศไทยก�ำหนดให้มีกำรเรียน

กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะเป็นภำษำต่ำง

ประเทศ ที่มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษำ ข้ำรำชกำร 

และ บุคคลทั่วไปสำมำรถ สื่อสำรภำษำอังกฤษกับ

บุคคลอื่นๆ ท้ังคนในชำติ และ ต่ำงชำติ จำก

ประเทศอื่น และ ภูมิภำคอื่นได้ทั่วโลก แต่กำรสอน

กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในประเทศไทย ยังคงเป็น

ปัญหำใหญ่ เพรำะ ผูเ้รยีนภำษำองักฤษมเีวลำเรยีน 

และ เวลำฝึกน้อย ได้ฝึกแต่เฉพำะในห้องเรียน

เท่ำน้ัน ไม่มีโอกำสได้พูดหรือใช้ภำษำอังกฤษใน

ชีวิตประจ�ำวัน เพรำะควำมไม่จ�ำเป็น และ ไม่มีผู้

สนทนำด้วย จึงท�ำให้ขำดควำมคล่องแคล่วในกำร

พูด ในกำรใช้โครงสร้ำงของภำษำ และฝึกกำรใช้

ภำษำในสิง่แวดล้อมต่ำงๆ อกีท้ังยังขำดควำมรูท้ำง

ด้ำนวฒันธรรมของเจ้ำของภำษำ ดงันัน้ ทกัษะกำร

พูดจึงควรได้รับกำรพัฒนำ ให้มีประสิทธิภำพ 

(Shumin, 1997: 8) 

 จำกกำรศกึษำเอกสำร ต�ำรำ และ งำนวิจยั 

พบว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเป็น

ภำษำต ่ำงประเทศนั้น  กิจกรรมกำรสื่อสำร 

(Communicative Activities) หรือ ภำระงำนเพ่ือ

กำรสื่อสำร (Communicative Tasks) มุ่งเน้นให้ผู้

เรยีนได้มโีอกำสฝึก กำรใช้ภำษำได้อย่ำงเหมำะสม 

แม่นย�ำ และ ถูกต้อง ตำมหลัก กำรใช้ภำษำ ดังที่ 

Littlewood (1983:) ได้กล่ำวไว้ Grant (1988) และ 

Cameron (2001)มีควำมเห็นพ้องกันว่ำ ภำระงำน

เพ่ือกำรสื่อสำร มีประโยชน์ในกำรช่วยให้นักเรียน

นักศึกษำน�ำควำมรู ้ทำงด ้ำนภำษำไปใช ้ใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 

 กิจกรรม หรือภำระงำน เพ่ือกำรส่ือสำรที่

สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำทักษะกำรพูดมี

หลำยชนิด (ประยงค์, 2556: 129) เช่นกำรใช้

กิจกรรม กำรหำข้อมูลท่ีขำดหำยไป (Information 

Gap Task) กำรเตมิเหตผุลท่ีขำดหำยไป (Resoning 

Gap Task) กำรเติมข้อมูลที่ขำดหำยไป (Gigsaw 

Task) และ บทบำทสมมติ (Role-play Task) 

เป็นต้น 

 ปัจจุบันนักศึกษำไทยยังมีปัญหำในควำม

สำมำรถในกำรฟ้ง และ พูดภำษำอังกฤษในกำร

ส่ือสำร แม้ว่ำนกัศกึษำจะเรียนภำษำองักฤษมำเป็น

ระยะเวลำไม่ต�่ำกว่ำ 8 ปี แต่ยังไม่สำมำรถสื่อสำร

ภำษำอังกฤษได้ ผู้วิจัยเป็นผู้สอนที่รับผิดชอบกำร

เรยีนกำรสอนกำรพูดให้แก่นกัศกึษำเพ่ือน�ำไปใช้ใน

กำรประกอบอำชีพด้ำนธุรกิจ จงึใช้กลวธีิกำรฝึกกำร

พูดโดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ (Role play) ใน

รำยวิชำ GE 202 ภำษำองักฤษเพ่ืออำชพี (English 

for Career) ให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำปฐมวัย 

คณะศึกษำศำสตร์ที่นักศึกษำก�ำลังศึกษำอยู่ใน

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560

 Nunan (1991) เสนอแนวควำมคดิเทคนคิ

กำรใช้กิจกรรม Role Play เป็นเทคนิคกำรสอนที่ดี

ในกำรสอนกำรพูด เนื่องจำกกิจกรรมน้ีจะช่วยให้

นักศึกษำมีโอกำสได ้ฝ ึกพูดภำษำอังกฤษใน
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สถำนกำรณ์ต่ำงๆในเน้ือหำ และสถำนกำรณ์ ที่

ก�ำหนด โดยครูผู้สอนเป็นผู้ก�ำหนดว่ำ นักศึกษำคน

ใดอยู่ในบทบำทของใคร จะต้องพูดเก่ียวกับอะไร 

ส่วนนักศึกษำเป็นผู้เลือกข้อควำมที่จะพูด และ

โต้ตอบกับคู่สนทนำอย่ำงเหมำะสม

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

 จำกกำรท่ีผู้วิจัยได้ท�ำกำรศึกษำค้นคว้ำ

เก่ียวกับกำรพัฒนำกำรพูดเพ่ือกำรสื่อสำรพบว่ำมี

นกัวิจยัท้ังชำวไทย และ ต่ำงชำติ สนใจค้นคว้ำ และ

ศึกษำในเรื่องของกำรใช้กลวิธีกำรฝึกพูดภำษำ

อังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้

เรียน ดังน้ี

 กำญจนำ เศียรประภัสสร (2538) ศึกษำ

ควำมสำมำรถด้ำนกลวิธีกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 

2535 จ�ำนวน 320 คน พบว ่ำ นักเรียนชั้น

มธัยมศกึษำปีที ่6 มคีวำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำ

อังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร อยู่ในเกณฑ์ ขั้นต�่ำ และ มี

กำรใช้กลวิธีกำรสือ่สำรในกำรสือ่สำรภำษำองักฤษ

มำก

 เกศสดุำ ปงลงักำ (2550) ศึกษำกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำร

ส่ือสำรโดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ภำค

เรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2550 ผลกำรวิจยัพบว่ำ ควำม

สำมำรถในกำรพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสือ่สำรโดย

ใช้ กิจกรรมบทบำทสมมติ ของผู้เรียน สูงกว่ำก่อน

กำรทดลอง อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับ .01 

และ ผู้เรียนมีกำรพัฒนำด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษ

อย่ำงต่อเน่ือง และ มีควำมมั่นใจในกำรพูดภำษำ

อังกฤษเพ่ิมขึ้น

 วรรณพรรณ เลิศวัตรกำนต์ (2556) ศึกษำ

กำรพัฒนำชุดกิจกรรมโดยเน้นงำนปฏิบัติเพ่ือฝึก

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนมำ

รีวิทยำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรหำประสิทธิภำพ

ชุดกิจกรรมโดยเน้นงำนปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะภำษำ

อังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ด้ำนกำรฟัง และ พูด มี

ประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก�ำหนด ในด้ำนผล

สัมฤทธ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนด้วยชุด

กิจกรรมโดยเน้นงำนปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะกำรฟัง

และพูดภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรมคีะแนนเฉล่ีย

หลงัเรยีนสงูกว่ำก่อนเรยีน โดยมค่ีำดชันีประสทิธิผล

ผล ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรยีนสงู ในด้ำนผลควำม

พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อ ชุดกิจกรรม 

โดยเน้นงำนปฏิบัติเพ่ือฝึกกำรฟัง และ พูดภำษำ

องักฤษ เพ่ือกำรสือ่สำร พบว่ำนักเรยีนมคีวำมพอใจ

อยู่ในระดับมำกที่สุด

 ธุวพร ตันตระกูล. (2557). ศึกษำกำรใช้

แบบฝึกบทสนทนำภำษำองักฤษ เพ่ือกำรส่ือสำรใน

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำอังกฤษ

ของนักศึกษำท่ีลงทะเบียนรำยวิชำภำษำอังกฤษท่ี

ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน (ENG 111) ภำคเรียนที่ 2 ปี

กำรศึกษำ2555 มหำวิทยำลัยศรีปทุม เครื่องมือที่

ใช้ได้แก่แบบฝึกบทสนทนำควำมสำมำรถด้ำนกำร

พูดภำษำอังกฤษ และ แบบสังเกตพฤติกรรมด้ำน

กำรพูด ผลกำรวิจัยพบว่ำ แบบฝึกสนทนำภำษำ

อังกฤษ ช่วยให้นักศึกษำมีควำมสำมำรถพูดภำษำ

อังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร โดยมีควำมสำมำรถในกำร

พูดเพ่ือกำรส่ือสำรหลังกำรทดลอง สูงกว่ำก่อนกำร

ทดลองอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05
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 Nunan (1991: 59) ศึกษำกิจกรรมท่ีเป็น

งำนเพ่ือกำรสื่อสำร ได้สรุปว่ำ กำรมอบหมำยงำน

ในหลกัสตูรและในแบบเรยีนเป็นวิธีกำรท่ีจะช่วยให้

ได้เรยีนรูภ้ำษำ งำนทีม่อบหมำยให้ผูเ้รยีนได้ปฏิบติั

จะสะท้อนสถำนกำรณ์ที่ผู้เรียนจะประสบในสภำพ

ของโลกแห่งควำมเป็นจริง ตัวป้อนที่ก�ำหนดให้ 

เป็นปัญหำซึ่งเป็นงำนจะต้องมีควำมหมำยต่อ 

ผูเ้รยีน เหมำะสมกับระดับใกล้ตัวผูเ้รยีน ซึง่จะท�ำให้

ผู้เรียนสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจได้ไม่ยำก และสร้ำง

จิตส�ำนึกให้ผู้เรียนว่ำ สิ่งท่ีได้เรียนรู้จะสำมำรถน�ำ

ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในกำรด�ำเนินชีวิต กำรศึกษำ

ของ Nunan ให้แนวควำมคิดว่ำ ผู ้เรียนที่เรียน 

ร่วมกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดกำร

เรียนรู้ภำษำเป้ำหมำย เพรำะต้องใช้ภำษำเพ่ือกำร

ส่ือสำร ผู้เรียนมีควำมกล้ำที่จะพูดโต้ตอบไปมำ 

ระหว่ำงผู ้เรียนด้วยกัน งำนที่ให้มอบหมำยให ้

ผู ้เรียนได้ปฏิบัติ สะท้อนสถำนกำรณ์ที่ผู ้เรียน 

จะประสบในสภำพของโลกแห่งควำมเป็นจริง  

ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมำยเฉพำะ 

(ESP)

 Tanaka (1994) ศึกษำกำรใช้กลวิธีกำร

สื่อสำรกับผู ้ พูดภำษำอังกฤษ ของนักศึกษำ 

ชำวญ่ีปุน่ จ�ำนวน 20 คน พบว่ำ ควำมส�ำเรจ็ในกำร

แก้ปัญหำทำงกำรสื่อสำร ข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถ

ในกำรใช้กลวิธีกำรสื่อสำร ไม่ใช่เกิดจำกควำม

เคยชิน หรือประสบปัญหำท่ีคล้ำยคลึงกันมำก่อน 

กำรเลือกกลวิธีทำงกำรสื่อสำร ขึ้นอยู่กับธรรมชำต ิ

ของภำระงำน กำรรับรู้ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ภำษำญี่ปุ่น และ ภำษำอังกฤษ ส่วนควำมสำมำรถ

ในกำรท�ำภำระงำนต่ำงๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะทำง

ควำมคิด และ ลักษณะรูปแบบทำงสังคมของ

นักศึกษำมำกกว่ำ ผลสัมฤทธ์ิในกำรเรียนภำษำ

อังกฤษ

 Le (2006) ศึกษำกำรใช้กลวิธีกำรสื่อสำร

ของผู ้ เรียนท่ีใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง  

ในประเทศเวียตนำม โดยศึกษำสำมบริบท คือ 

ห้องเรียนท่ีใช้กลวิธีสื่อสำรโดยตรง ห้องเรียนที่เน้น

ทักษะกำรพูด และห้องเรียนที่ฝึกภำคสนำมเป็น 

มัคคุเทศน�ำเท่ียว นอกจำกนี้ยังศึกษำควำมคิดเห็น

ของผู้เรียนเก่ียวกับกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนกำรใช้กลวิธีกำรสื่อสำร ผลกำรวิจัยพบว่ำ

ผู้เรียนเห็นว่ำกำรจัดกิจกรรมกำรสื่อสำร ช่วยให้

นักเรียนใช้กลวิธีกำรสื่อสำรได้จริง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  ฝ ึกทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆให้กับนักศึกษำที่เรียนวิชำภำษำ

อังกฤษเพ่ืออำชีพ ให้สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษใน

กำรสนทนำในด้ำนอำชพีท่ีจะต้องออกไปปฏิบตัใิน

อนำคตได้

 2. ศึกษำประสิทธิภำพของกลวิธีกำรฝึก

กำรพูดโดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ (Role play)

ในกำรสอนทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษในกำร

สนทนำในด้ำนอำชีพ

 3. ศึกษำทัศนคติของนักศึกษำต่อกำรฝึก

กำรพูดภำษำองักฤษโดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ 

(Role play)

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่ำง

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

นกัศึกษำวิชำเอก ปฐมวยั ปีที ่3 คณะศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ก�ำลังศึกษำวิชำ GE 
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202 ภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพ (English for Career) 

ในภำคกำรศีกษำ ท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ�ำนวน

นักศึกษำ 20 คน ประกอบด้วยนักศึกษำ หญิง  

18 คน และ นักศึกษำชำย 2 คน

 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย และ วิธีด�ำเนิน

กำรวิจัย

 1.  แบบสอบถำม 2 ชุด 

   ชุดท่ี 1  เป็นแบบสอบถำมก่อนกำร

วิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1  สอบถำมข้อมูลสถำนภำพ

ทั่วไปของของนักศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถำม

   ตอนที่ 2  สอบถำม วิธีกำรฝึกพูด และ

ควำมสำมำรถในกำรพูด ของนักศึกษำในกำรเรียน

ท่ีผ่ำนมำ เป็นแบบสอบถำมชนิดปลำยปิด แบบ

มำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ 

   ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถำมชนดิปลำย

เปิด ให้ นักศึกษำ ตอบค�ำถำม เก่ียวกับควำมรู้ 

ประสบกำรณ์ในกำรฝึกพูด โดยวธีิใช้บทบำทสมมติ

ในกำรเรียนที่ผ่ำนมำ ถำมถึงทัศนคติที่นักศึกษำมี

ต่อกำรฝึกพูดโดยวิธีใช้บทบำทสมมติ และ ถำม

ควำมต้องกำรฝึกพูดโดยวิธีใช้บทบำทสมมติ

   แบบสอบถำมชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถำม 

ให้นักศึกษำตอบเมื่อจบกำรทดลอง และ หลังกำร

สอบปลำยภำคเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมชนิดปลำย

ปิด แบบมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ สอบถำมระดบั

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำทีม่ต่ีอกำรจดักำรเรยีน

กำรสอนและ กำรฝึกพูดโดยใช้กิจกรรม Role Play 

ค�ำถำมรวมถึงควำมพึงพอใจต่อกำรจัด เน้ือหำ 

ที่เรียน ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัด

และประเมินผล และ ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับ

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมชนิดปลำย

เปิด ให้นักศึกษำ แสดงควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก 

และ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อกำรเรียนกำรสอน

และ กำรฝึกพูดโดยใช้กิจกรรม Role Play

 2.  แบบทดสอบกำรพูดภำษำอังกฤษ 

ประกอบด้วย ข้อทดสอบ pretest, Post test และ 

กำรทดสอบกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ท่ี

ก�ำหนด

   ก ่อนกำรเรียน ผู ้วิจัย อธิบำยให ้

นักศึกษำเข้ำใจในกำรเรียนกำรสอนพูด แบบใช้

กิจกรรม Role play และท�ำกำร pretest ทดสอบ

ควำมสำมำรถในกำรพูด โดยข้อสอบท่ีทดสอบกำร

ออกเสียง กำรใช้ค�ำศัพท์ ควำมเข้ำใจในด้ำน

ไวยำกรณ์ และ กำรตอบโต้ในกำรพูดในบำงสถำณ

กำรณ์

   หลังกำรฝึกพูดในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

เป็นเวลำ 8 สัปดำห์ ได้ท�ำกำร posttest และ

ทดสอบนักศกึษำให้สนทนำโต้ตอบในสถำณกำรณ์

ต่ำงๆ 2 ครั้งโดยไม่ต้องมีกำรเตรียมล่วงหน้ำ

 3.  บทเรียนที่ใช้ในกำรทดลองสอนพูด 

โดยใช้กิกรรมบทบำทสมมติ

   ประกอบด้วยบทฝึก 4 บทเรยีน ใช้เวลำ

ฝึก 8 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 ชั่วโมง เน้ือหำที่ฝึก

ครอบคลุม กำรฝึกออกเสียง ฝึกกำรใช้ค�ำศัพท์ 

ไวยำกรณ์ และ พูดโต้ตอบระหว่ำงนักศึกษำเป็นคู่ 

และ เป็นกลุ่ม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิจัยกำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำ

อังกฤษ ของนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ โดยใช้

กิจกรรมบทบำทสมมติ (Role play) สรุปผลได้ดังนี้
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 1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนภำพท่ัวไป

ของของนักศึกษำผู้ตอบแบบสอบถำม

  นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมในกำรวิจัยครั้งน้ี 20 

คน เป็นหญิง 18 คน และ เป็นชำย 2 คน มีอำยุโดย

เฉลีย่ 21 ปี ทัง้หมดจบกำรศึกษำระดับ มธัยมศึกษำ

ปีที่ 6 ระบบกำรเรียนสำยสำมัญ เกรดเฉลี่ย ภำษำ

อังกฤษ เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยเฉลี่ย 2.4 

โดยมเีกรดเฉลีย่ วิชำกำรฟัง และกำรพูดอยู่ในระดับ

ต�่ำ คือ โดยเฉลี่ย 1.8 

 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรพูด

ของนักศกึษำก่อนกำรวจิยั จำกกำรทดสอบ pretest 

มีคะแนนเฉลี่ย 68.56% จัดได้ว่ำอยูในระดับปำน

กลำง จำกกำรสอบถำมถึงประสบกำรณ์ในกำรฝึก

พูดโดยกีจ กรรม บทบำทสมมติ มีนักศึกษำเพียง 7 

คน จำกจ�ำนวน 20 คน คิดเป็น35 % ท่ีเคยได้รับ

กำรฝึกพูดโดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ แต่ไม่บ่อย

นัก ส่วนในด้ำนทัศนคติท่ีมีต่อกำรฝึกพูดโดยใช้

กิจกรรมบทบำทสมมติ นักศึกษำส่วนใหญ่ คือ 35 

% ไม่เคยได้รับกำรฝึกพูดโดยใช้กิจกรรมบทบำท

สมมต ิจึงท�ำให้มทัีศนคตทิีไ่ม่แน่ใจว่ำกิจกรรมน้ีจะ

ช่วยในกำรฝึกพูดได้จริง 

 2.  ผลกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำร

พูดภำษำอังกฤษของนักศึกษำหลงักำรทดลองสอน

ด้วยกำรใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ นักศึกษำท�ำ

คะแนนสอบ posttest คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 72.58 

% ส่วนกำรทดสอบกำรพูดโต้ตอบในบทบำทที่

สมมต และ ตำมสถำณกำรณ์ ท่ีก�ำหนดคะแนนโดย

ละเอียดในด้ำนของ ลักษณะท่ำทำงในขณะท่ีพูด 

กำรออกเสยีง กำรใช้ค�ำพูดโต้ตอบทีถู่กต้อง รวดเรว็ 

และสำมำรถสื่อควำมหมำยได้ถูกต้อง มีคะแนน

เฉลี่ย 72.16 % คะแนนเฉลี่ย posttest มำกกว่ำ 

คะแนนเฉลี่ย pretest ถึง 4.02 %

 3.  ผลกำรส� ำ รวจควำมคิด เห็นของ

นักศึกษำต่อกำรฝึกพูดโดยกิจกรรมบทบำทสมมติ

จำกแบบสอบถำมหลังกำรฝึก นักศึกษำ 80 %  

มีควำมพึงพอใจในกำรฝ ึกพูดภำษำอังกฤษ 

โดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ นักศึกษำเหล่ำนี้ 

มีควำมเห็นว่ำกิจกรรมบทบำทสมมตb เหมำะสม

กับบทเรยีน เช่นกำรฝึกเป็นพนกังำนเคำน์เตอร์ ของ

ธนำคำร ท่ีต้องต้อนรับลูกค้ำ ซึ่งเข้ำไปในธนำคำร

เพ่ือท�ำธุรกรรมกำรเงนิต่ำงกัน หรอิในกำรสมคัรงำน 

มีนักศึกษำได้รับบทบำทให้เป็นผู้จัดกำรบริษัท 

สัมภำษณ์ผู้สมัครงำน ในต�ำแหน่งต่ำงๆ กำรฝึก 

เช่นน้ีนักศึกษำไม่รู้ตัว และไม่ได้เตรียมค�ำพูดมำ

ล่วงหน้ำ แต่ก็สำมำรถสนทนำโต้ตอบได้อย่ำง 

รำบรืน่ สร้ำงควำมตืน่เต้นประทับใจ ให้กับนกัศกึษำ

เป็นอย่ำงมำก นักศึกษำมคีวำมพึงพอใจ กำรฝึกพูด

โดยกิจกรรม บทบำทสมมติ มำกจึง เสนอแนะ 

ให้ทดลองใช้กิจกรรมอื่นๆในกำรฝึกพูดครั้งต่อไป 

และ เสนอแนะให้ใช้กิจกรรมบทบำทสมมติน้ีใน 

กำรสอนภำษำอังกฤษทักษะอื่นๆ เช่น กำรอ่ำน  

และ กำรเขียน เป็นต้น

อภิปรายผล

 กำรวิจัย กำรพัฒนำควำมสำมำรถใน 

กำรพูดภำษำอังกฤษโดยใช้กิจกรรมกำรส่ือสำร 

ของนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ซึ่งกลุ่มนักศึกษำ

ที่เข้ำทดลองวิจัยได้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำ 

วิชำเอกปฐมวัย คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

กรุงเทพธนบุรี จ�ำนวน 20 คน เป็นนักศึกษำ 
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กลุ่มท่ีผู้วิจัยได้รับมอบหมำยให้สอนวิชำ GE 202 

ภำษำอังกฤษเพ่ืออำชีพ (English for Career)  

ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งผู้วิจัย 

ได้ใช้กิจกรรมบทบำทสมมติในกำรฝึกให้นักศึกษำ

ฝึกพูดในสถำนกำรณ์ที่ต้องใช้ในงำนอำชีพ ซึ่งผล

ของกำรวิจัยปรำกฏว่ำ นักศึกษำมีผลสัมฤทธ์ 

ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นเนื่องจำกมีคะแนนกำรสอบ

หลังเรียน (posttest) มำกกว่ำ คะแนนสอบก่อน

เรยีน(pretest) แสดงว่ำ กำรสอนพูดโดยใช้กิจกรรม

บทบำทสมมติ ได้ผลดี นักศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำ

ในกำรพูดอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ เกศสุดำ ปงลังกำ 

(2550) และ วนิดำ ตันติชัชวำลวงศ์ (2556)  

ที่ วิจัยกำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษ 

ด้วยกิจกรรมบทบำทสมมติ พบว่ำกิจกรรมบทบำท

สมมติ ท่ีใช ้ในกำรสอนทักษะกำรพูด ช ่วยให้

นักศึกษำมีผลสัมฤทธ์ทำงกำรพูดดีข้ึนอย่ำงม ี

นยัส�ำคญัทีร่ะดบั 0.01นอกจำกนียั้งพบว่ำ กจิกรรม

บทบำทสมมติช่วยส่งเสริมกระบวนกำรคิด และ 

แก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (วนิดำ, 2556) 

นอกจำกน้ี เกศสุดำ ปงลังกำ (2550) ยังพบว่ำ 

กิจกรรมบทบำทสมมติ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนำน 

ท�ำให้นักเรียนฝึก และเรียนรู ้กำรพูดได้อย่ำงม ี

ควำมสุข 

 ในด้ำนทัศนคติต่อกำรฝึกพูดภำษำองักฤษ

โดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ นักศึกษำมีทัศนคติ 

ที่ดี และมีควำมพึงพอใจในกำรใช้กิกรรมในกำร 

ฝึกมำก จึงได้มีกำรเสนอแนะให้ใช้กิจกรรมอ่ืนๆ 

เพ่ือสอนทักษะ กำรพูด และ เสนอให้ใช้กิจกรรม

บทบำทสมมติในกำรสอนภำษำอังกฤษทักษะ  

กำรอ่ำน และ กำรเขยีน ซึง่สอดคล้องกับผลกำรวิจยั

ของ ปวริศรำ เกษมสุข และ ทวีศักดิ์ ขันยศ (2558) 

ซึ่งได้ท�ำกำรวิจัย กำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำ

อังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรของบุคลำกรสำยสนับสนุน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม โดยใช้ชุด 

ฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบำทสมมติ พบว่ำผู้เข้ำ

อบรมมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับกำรอบรมกำร

พัฒนำทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร

โดยใช้ชุดกิจกรรมบทบำทสมมติ ภำพรวมอยู่ใน

ระดับดีมำก

 โดยสรุปจะเห็นได้ว่ำกำรฝึกทักษะกำรพูด

โดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ ช่วยให้กำรฝึกพูด

ภำษำอังกฤษของนักศึกษำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

นักศึกษำพูดได้คล่องแคล่วขึ้น พูดได้อย่ำงเป็น

ธรรมชำติมำกขึ้น มีกำรออกเสียงได ้ถูกต ้อง  

ใช้ถ้อยค�ำและส�ำเนียงได้ดีข้ึน นักศึกษำมีควำมสุข

สนุกสนำนในกำรฝึก ท�ำให้มีทัสนคติที่ดีต่อกำร 

ฝ ึกพูด และ ท�ำให ้อยำกฝ ึกอย ่ำงต ่อเ น่ือง  

ซึ่งสอดคล้องกับกำรศีกษำของ Mubaslat (2012) 

ที่ท�ำกำรวิจัยกำรสอนภำษำ ด้วยเกมส์ พบว่ำ 

นักเรียนมีควำมสนุกสนำนในกำรเรียน และ  

มีทัศนคติท่ีดีต่อกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ และ 

ท�ำให้ผลกำรเรียนของผู้เรียนมีกำรพัฒนำขึ้น

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.  กำรศึกษำกำรพัฒนำควำมสำมำรถ 

ในกำรพูดภำษำอังกฤษโดยใช้กิจกรรมกำรสื่อสำร

ของนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ในครั้งนี้ได ้ 

เลือกใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ (Role play) พบว่ำ

เป็นรูปแบบกำรสอนที่มีประสิทธิภำพดี สำมำรถ

เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำอังกฤษ 

ให้กับนักศึกษำสำขำปฐมวัย คณะศึกษำศำสตร์ 
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มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรีได้ดี และนักศึกษำยังมี

ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรสอน และ กิจกรรม 

ท่ีใช้เป็นอย่ำงมำก จึงนับว่ำรูปแบบกำรสอนและ

กิจกรรมนี้ เป็นทำงเลือกหน่ึงที่สำมำรถน�ำไปใช้ใน

กำรสอน และฝึกทักษะกำรพูดได้ดี

 2.  จำกกำรศกึษำในครัง้นีพ้บว่ำนกัศกึษำ

ชื่นชอบกำรฝึกด้วยกิจกรรมมำก และเนื่องจำก

ทักษะกำรพูด เป็นทกัษะทีผู่พู้ดต้องมคีวำมสำมำรถ

ท้ังในกำรออกเสยีง มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในด้ำนกำร

ใช้ข้อควำมท่ีถูกต้องตำมกำลเทศะ และตำมหลัก

ไวยกรณ์ และจะต้องมีกำรฝึกให้โต้ตอบได้ท้นที  

ในกำรสอนจึงต้องใช้กิจกรรมที่เร้ำใจให้นักศึกษำ 

มีควำมเพลิดเพลินในกำรฝึก จึงเห็นควรแนะน�ำให้

ใช้กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรม Information Gap  

หรอื Gig Saw ในกำรฝึกพูด และสนทนำในชัน้เรยีน

 3.  เนื่องจำกกำรศึกษำในครั้งนี้ พบว่ำ

กิจกรรมนี้สำมำรถช่วยให้นักศึกษำพัฒนำทักษะ

กำรพูดได้ดี ดังนั้น ครู อำจำรย์ผู้สอนวิชำภำษำ

อังกฤษจึงควรใช้กิจกรรมน้ี หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่

เหมำะสม เพ่ือพัฒนำทักษะ กำรฟัง กำรอ่ำน และ 

กำรเขียนได้เช่นกัน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีกำรศึกษำกำรใช้กิจกรรมนี้ใน 

กำรฝึกท้ังกำรฟัง และ กำรพูด เพ่ือให้นักศึกษำ

สำมำรถพัฒนำทกัษะท้ังสองควบคูกั่นไป เพ่ือเสรมิ

ควำมมั่นใจในกำรเรียน และ กำรพูดภำษำอังกฤษ

ให้กับนักศึกษำมำกยิ่งขึ้น

 2. ควรศกึษำกำรใช้กิจกรรมทีม่กีำรแข่งขัน

ในกำรสอนทักษะทำงภำษำทั้ง 4 ทักษะ และ 

เน้ือหำทำงภำษำ เช่น กำรสอนโครงสร้ำงของ

ประโยค กำรสอนค�ำศัพท์ และ กำรสอนกำรออก

เสียงในภำษำอังกฤษท่ีเป็นปัญหำส�ำหรับนักเรียน 

นักศึกษำไทย
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บทคัดย่อ

 กำรท่องเท่ียวกำรพนันเป็นกำรท่องเท่ียวอีกหนึ่งรูปแบบในอุตสำหกรรมท่องเท่ียวที่มีกำรขยำยตัว

และเติบโตอย่ำงรวดเร็วไปทั่วโลก ซึ่งรูปแบบกำรพนันท่ีได้รับควำมนิยมและเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป ได้แก่ 

กำสิโน เมื่อลักษณะกำรท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวและธุรกิจกำรท่องเที่ยว โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำรเลือกเดินทำงท่องเท่ียว รวมถึง 

กำรท�ำกิจกรรมและพฤติกรรมทำงกำรท่องเท่ียวอื่นๆ ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ แรงจูงใจด้ำนกำรท่องเท่ียว 

ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเก่ียวกับกำรท่องเท่ียวในประเด็นท่ีเก่ียวกับปัจจัยผลักและปัจจัยดึง  

มำวิเครำะห์ข้อค�ำถำมและแยกองค์ประกอบจำกงำนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในกำรท่องเที่ยว

กำรพนันและน�ำมำสังเครำะห์ ประยุกต์เพ่ือศึกษำถึงปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในกำรท่องเที่ยวกำรพนัน  

ตำมแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจปัจจัยผลักและ ปัจจัยดึง ของ Crompton (1979) สำมำรถสรุปแรงจูงใจได้ดังนี้ 

ปัจจัยผลัก ที่เป็นแรงกระตุ้นภำยในตัวนักท่องเท่ียวให้เดินทำงท่องเที่ยวไปยังสถำนกำรพนัน (กำสิโน) 

ประกอบด้วย 9 ปัจจัย ได้แก่ กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ  

ควำมต้องกำรกำรท้ำทำย ควำมต้องกำรชนะ ควำมต้องกำรเงนิรำงวัล ควำมต่ืนเต้น ควำมสนกุสนำน บนัเทิง 

ควำมภำคภูมิใจ และ กำรแสวงหำอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีแปลกใหม่ กำรเรียนรู้ งบประมำณและควำมเส่ียง

จำกกำรสูญเสีย ส่วนปัจจัยดึง เป็นปัจจัยจูงใจจำกตัวแหล่งท่องเท่ียวหรือสถำนกำรณ์พนัน (กำสิโน) ใน

กำรดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทำงท่องเท่ียว ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ 

วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถ่ิน และบรรยำกำศภำยในกำสิโน กำรเข้ำถึงสถำนที่ ส่ิงอ�ำนวยสะดวกภำยใน

และรอบบริเวณกำสิโน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดของ Crompton (1979) มีเพียงประเด็นเร่ืองควำม

ต้องกำรชนะ ควำมต้องกำรเงินรำงวัล ควำมท้ำทำย ควำมต่ืนเต้น กำรแสวงหำอำรมณ์ควำมรู้สึกที่แปลก

ใหม่ กำรเรียนรู ้ และงบประมำณและควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสีย ท่ีเป็นลักษณะเฉพำะที่เกิดข้ึนใน

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกำรพนันเท่ำน้ัน 
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 นอกจำกนี้กำรศึกษำแรงจูงใจในกำรท่องเที่ยวกำรพนันตำมทฤษฎีแรงจูงใจ ปัจจัยผลักและปัจจัย

ดึงทำงกำรท่องเที่ยวสำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ในหลำกหลำยมิติ ส�ำหรับภำครัฐเพ่ือเป็นกำร หำแนวทำง

ป้องกัน สร้ำงภูมคุ้ิมกันและลดปัจจยัเสีย่งจำกปัจจยัแรงจงูใจท่ีแท้จริงทีป่ระชำชนหรอืนักท่องเท่ียวจะเข้ำไป

เก่ียวข้องและน�ำไปสู่กำรติดกำรพนัน ในภำคธุรกิจท�ำให้ผู้ประกอบกำร เข้ำใจถึงแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว 

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุดในกำรใช้บริกำร อันจะน�ำ

ไปสู่กำรตัดสินใจเลือกเดินทำงท่องเที่ยวเกิดกำรท่องเท่ียวซ�้ำหรือกำรบอกต่อ รวมท้ังกำรสร้ำงควำมจงรัก

ภักดีของนักท่องเที่ยวต่อไป และทำงด้ำนวิชำกำร เป็นกำรเพ่ิมพูนก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ในกำรประยุกต์ใช้

ทฤษฎีแรงจูงใจทำงกำรท่องเที่ยวกับกำรท่องเท่ียวกำรพนัน สำมำรถน�ำไปบูรณำกำรทำงด้ำนกำรเรียนกำร

สอน ค้นคว้ำ วิจัยต่อไป

ค�าส�าคัญ:  แรงจูงใจปัจจัยผลัก, แรงจูงใจปัจจัยดึง, กำรท่องเท่ียว, กำสิโน, กำรพนัน

ABSTRACT

 Gambling tourism is a form of tourism industry that is currently on trend and expanding 

rapidly around the globe. Casino is arguably one of the most well-known and prominent gambling 

tourism schemes. As travel trend evolves, many factors have an influence on tourist decisions 

which lead to changes in tourism industry. Travel motivation, one of the most important factors, 

has direct influence on tourists’ choosing to initiate their journey and also their activities during 

the trip. In order to better understand these effects, publications about motivation to travel are 

studied and analyzed with the focus on push and pull factors theory. Elements that have apparent 

significance to casino tourism motivation can be concluded as follows: Push factors, consists of  

9 aspects, are socialization, escape, challenge, winning, monetary gains, excitement, fun/

entertainment, self-esteem, and sensation seeking/learning. While pull factors are sightseeing/ 

culture and atmosphere/ accessibility/facility. This, however, only corresponds to Crompton’s 

theory (1979) in aspects of winning, monetary gains, challenge, excitement, sensation seeking, 

learning and budget/cost-lose which are unique to gambling industry. 

 This study could, to some extent, create conflicting interest regarding its value. Government 

organizations can use what is learned from this study to develop measures to curtail urge to 

gamble, a behavior that could potentially leads to gambling addiction. Though, the study also 
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positively helps tourism operators to better serve travelers’ needs to gain more customers’ 

appreciation on their services, which leads to customers’ loyalty and repeat visits. Finally, this 

review contributes to better gambling tourism study and can be worthily integrated with previous 

knowledge to be a source of information for students, academic faculties and researchers.

Keywords:  Push Factors motivation, Pull Factors motivation, Tourism, Casino, Gambling

บทน�า

 อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรม 

ที่มีกำรขยำยตัวสูงและมีบทบำทส�ำคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเป็น

อย่ำงมำก และยังเป็นแหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญน�ำมำ

ซึ่งเงินตรำต่ำงประเทศ รวมท้ังช่วยกระตุ้นให้เกิด

กำรพัฒนำประเทศ ปัจจุบันประเทศต่ำงๆ ได้มี

ควำมพยำยำมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยใน

ประเทศของตนเองมำกขึ้น โดยมีกำรรณรงค์และ

พัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดส�ำหรับกำรท่องเที่ยว

เพ่ือดึงดูดจูงใจให้นักท่องเที่ยวมีกำรเดินทำงท่อง

เที่ยวและใช้จ่ำยเงินเพ่ือกำรท่องเที่ยวกันอย่ำงต่อ

เนื่องตลอดท้ังปี 

 กำรท่องเท่ียวกำรพนันเป็นอกีหน่ึงรปูแบบ

กำรท่องเท่ียวในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ที่ขยำยตัว

และเติบโตอย่ำงรวดเร็วไปทั่วโลก (Lee et al., 

2006) รูปแบบกำรพนันที่ได้รับควำมนิยมและเป็น

ท่ีรู้จักโดยท่ัวไป ได้แก่ กำสิโน (Casino) ซึ่งเป็น

ธุรกิจที่มีกำรจัดกำรซับซ้อนและต้องมีกำรควบคุม

ดูแลอย่ำงใกล้ชิด เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่สำมำรถส่ง

ผลกระทบทัง้ทำงด้ำนบวกและลบต่อสงัคมได้อย่ำง

กว้ำงขวำงในหลำยรูปแบบ ท้ังทำงเศรษฐกิจ สงัคม

และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หลำยประเทศจึงมีกำร

ควบคุมให้เป็นธุรกิจท่ีไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย เช่น 

ประเทศไทย แต่ในอีกหลำยประเทศ กำรท่องเท่ียว

กำรพนันหรือกำสิโนต้องได้รับกำรอนุญำตให้เล่น

อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เช่น สหรัฐอเมริกำ มำ

เก๊ำ สงิคโปร์ มำเลเซยี กัมพูชำ เป็นต้น กลุม่นกัท่อง

เที่ยวเพ่ือกำรพนันเป็นตลำดส�ำคัญมีแนวโน้มกำร

เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และมีวัตถุประสงค ์

กำรเดินทำงท่องเที่ยวท่ีแตกต่ำงกัน ได้แก่ ควำม

สนุกสนำน ต่ืนเต้น พักผ่อนหย่อนใจ กำรหลีกหนี

ควำมวุ่นวำยจำกภำระงำนประจ�ำหรือสภำวะแวด

ล้อมเดิมๆ เพ่ือกำรเรียนรู้ เพ่ือเงินรำงวัล เพ่ือกำร

ชนะ กำรเข้ำสังคมและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว ่ำงบุคคล เป ็นต ้น ส ่วนในมุมมองของ 

ผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วกำรพนัน (กำสโิน) 

พยำยำมหำวิธีกำรใน กำรจูงใจให้นักท่องเท่ียว 

เดินทำงเข้ำมำใช้บริกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวกำรพนันส่วนใหญ่เดินทำงท่องเที่ยว

โดยไม่ข้ึนอยู่กับฤดกูำล มกีำรเดินทำงอย่ำงต่อเน่ือง

ไม่ค�ำนึงถึงวันหยุดยำวหรือเทศกำลส�ำคัญต่ำงๆ 
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 ณ ปัจจุบัน กำรท่องเท่ียวมีลักษณะที่

เปลี่ยนเปลี่ยนไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้ม

พฤตกิรรมนกัท่องเท่ียว อนัน�ำมำซึง่กำรปรบัตวัทำง

ธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในเหตุผล

กำรตดัสนิใจเดินทำงท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเทีย่ว

กำรพนัน แรงจูงใจด้ำนกำรท่องเที่ยวเป็นปัจจัย

หลักส�ำคัญที่มีผลต่อกำรเลือกเดินทำง กำรท�ำ

กิจกรรมต่ำงๆ และพฤติกรรมทำงกำรท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

ดังนั้น กำรเข้ำใจถึงแรงจูงใจหลักของนักท่องเที่ยว

กำรพนันเป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นมำกใน

อตุสำหกรรมท่องเท่ียวกำรพนันเพ่ือกำรพัฒนำกำร

ท่องเที่ยวกำรพนันอย่ำงเหมำะสมต่อไป (Lee et 

al., 2006; Ma & Lai, 2016)

การท่องเที่ยวการพนัน

 กำรพนันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มำ

ยำวนำนจนถึงปัจจบุนัและเกือบทกุประเทศท่ัวโลก 

ซึ่งอำจจะเป็นกำรปฏิสัมพันธ์ทำงตรงหรือทำงอ้อม

โดยกำรแทรกซึมผ่ำนชีวิตประจ�ำวัน วัฒนธรรม 

ประเพณี (รติมำ คชนันทน์, 2557; ศูนย์ศึกษำ

ปัญหำกำรพนัน,2556) ในปัจจุบันสถำนกำรณ์

ธุรกิจกำรพนนั (กำสโิน) มฐีำนะเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ประเภทหนึ่ง กำสิโนจึงเป็นธุรกิจบริกำรที่นักเดิน

ทำงจำกต่ำงประเทศหรือคนในประเทศน�ำเงินเข้ำ

มำใช้จ่ำยในด้ำนกำรท่องเท่ียว ควำมบันเทิงและ

กำรพนัน ตวัอย่ำงเช่น ประเทศสงิคโปร์สนับสนนุให้

มีกำรเปิดกำสิโนโดยให้เหตุผลว่ำจะช่วยผลักดัน

อตุสำหกรรมท่องเท่ียวและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

ของประเทศได้ 

 กำรพนันมคีวำมผกูพันกับสภำพวถีิชวิีตใน

สังคมไทยมำยำวนำน คนไทยนิยมเล่นกำรพนัน

เพ่ือกำรผ่อนคลำย ต้องกำรเสี่ยงโชค และเล่นเพ่ือ

เป็นกำรลงทุนหำผลก�ำไร (รติมำ คชนันทน์, 2557) 

ป ัจจุบันกำรเป ิดกำสิโนหรือบ่อนกำรพนันใน

ประเทศไทยจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมำยแต่ยังมีกำร

ลักลอบเปิดบ่อนกำรพนัน ทั้งบ่อนขนำดเล็กและ

ขนำดใหญ่ เพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรของผู ้ที่

ต้องกำรเล่นกำรพนันที่ไม่ต้องเดินทำงไปยังต่ำง

ประเทศ ประเมินว่ำในประเทศไทยมีจ�ำนวนบ่อน 

กำรพนันทีเ่ปิดให้บริกำรอย่ำงผดิกฎหมำยกระจำย

อยู่ท่ัวประเทศ ประมำณกำรขั้นต�่ำในปี พ.ศ.2554 

จ�ำนวน 189 แห่ง มีจ�ำนวนเงินหมุนเวียนในธุรกิจ

บ่อนกำรพนัน 46,362 ล้ำนบำท นอกจำกน้ีในระยะ

เวลำหลำยสิบปีท่ีผ่ำนมำคนไทยเดนิทำงไปเล่นกำร

พนันยังต่ำงประเทศเป็นจ�ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็น

ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ลำสเวกัส แอตแลนติกซิตี้) 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มำเก๊ำ มำเลเซีย สิงคโปร์ 

รวมถึงประเทศท่ีมชีำยแดนตดิประเทศไทย กัมพูชำ 

เมียนมำ ลำว เวียดนำม เป็นต้น ลูกค้ำส่วนใหญ่

ประมำณร้อยละ 90 เป็นคนไทย และกำสโินบรเิวณ

ชำยแดนสำมำรถดึงดูดเงินจำกนักพนันชำวไทย

ท�ำให้มปีริมำณเงินจ�ำนวนมำกไหลออกนอกประเทศ

ประมำณวันละ 100 ล้ำนบำท หรือประมำณปีละ 

40,000 ล้ำน บำทเป็นอย่ำงต�่ำ (รติมำ คชนันทน์, 

2557; รัตพงษ์ สอนสุภำพ, 2555) 

 กำรเล่นกำรพนันของคนไทยไม่ว่ำ จะเล่น

ภำยในประเทศอย่ำงไม่ถูกกฎหมำยหรือเล่นกำร

พนันถูกกฎหมำยในต่ำงประเทศ ล้วนแล้วแต่

สะท้อนให้เหน็ถงึผลกระทบด้ำนลบต่อประเทศชำติ

ทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจสงัคม ครอบครวั นอกจำกน้ีกำร

พนันยังมีผลกระทบต่อตัวผู ้เล่นในด้ำนสุขภำพ

ร่ำงกำยและจติใจท�ำให้ศกัยภำพร่ำงกำยเส่ือมถอย 

มกีำรใช้เงนิอย่ำงส้ินเปลืองและไม่ย้ังคดิ ผลกระทบ

ด้ำนจติใจ อำรมณ์ หงดุหงดิ ก้ำวร้ำว ควำมรู้สึกไม่มี



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
17

คุณค่ำในตนเอง ปัญหำครอบครัว ปัญหำหน้ีสิน 

เกิดควำมเสียหำยในหน้ำที่กำรงำน กำรเรียน  

ส่งผลให้เกิดกำรกระท�ำผิดกฎหมำยน�ำไปสู่กำรก่อ

อำชญำกรรม ขโมย ปล้น คอรัปชั่น หนี้นอกระบบ 

เป็นต้น (รติมำ คชนันทน์, 2557; Lee et al., 2006; 

Wu & Chen, 2015) ซึ่งจะน�ำไปสู่ปัญหำอื่นๆ  

ต่อไปแก่ชุมชนสังคมและประเทศชำติ

 กำสิโนจัดอยู่ในประเภทกำรท่องเท่ียว 

ที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือนันทนำกำร หมำยถึง  

แหล่งท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น เพ่ือกำรพักผ่อน 

ให้ควำมสนุกสนำน รื่นรมย์ บันเทิง และกำรศึกษำ

หำควำมรู ้นอกจำกน้ีกำสโินยังเป็นรปูแบบหน่ึงของ

กำรท่องเท่ียวในควำมสนใจเป็นพิเศษ (Special 

Interest Tourism) โดยกำรท่องเที่ยวกำรพนันของ

นักท่องเที่ยวได้แรงผลักดันจำกควำมปรำรถนำ 

ในตนเอง กำรแสวงหำควำมบันเทิงและสร้ำง

ประสบกำรณ์ใหม่ๆ (Metaxas & Folinas, 2016) 

นอกจำกน้ี Leiper (1989) ได้กล่ำวถึง ควำมสมัพันธ์

ระหว่ำงกำรท่องเที่ยวและกำรพนัน โดยน�ำเสนอ 

รปูแบบของผูเ้ล่นกำรพนนั (กำสโิน) ตำมทฤษฎีแรง

จูงใจของ Gray (1970) โดยผลกำรวิจัยแสดงให้

เห็นว่ำนักท่องเที่ยวแบบ Wanderlust มีแนวโน้มที่

จะชอบเล่น กำรพนันน้อยกว่ำนักท่องเท่ียวแบบ 

Sunlust ที่ต้องกำรใช้เวลำและควำมสนุกสนำนใน

กำรท่องเท่ียว (Leiper, 1989) 

แนวคิดแรงจูงใจในการท่องเท่ียว (Travel 

Motivation) 

 กำรศกึษำเก่ียวกับแรงจงูใจในกำรท่องเท่ียว 

(Travel Motivation) เป็นพ้ืนฐำนท่ีส�ำคัญใน 

กำรศึกษำด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำกำร

ท่องเที่ยว (Baloglu & Uysal, 1996; Crompton, 

1979; Saayman, Slabbert & Van, 2009)  

แรงจงูใจในกำรท่องเทีย่วเป็นจดุเร่ิมต้นของพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวและเป็นแรงผลักดันให้เกิดควำม

ต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวและมีควำมเข้ำใจ 

เก่ียวกับกระบวนกำรในกำรท่องเท่ียวมำกข้ึน 

(Baloglu & Uysal,1996; Jiang, Scott & Din, 2015)

 แนวคิดในเร่ืองแรงจูงใจกำรท่องเที่ยว 

(Travel Motivation) มีนักวิชำกำรและนักวิจัยได้

ศึกษำในบริบทของกำรท่องเท่ียว เพ่ือทรำบถึง

สำเหตุท่ีเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทำง

ไปยังสถำนที่ต่ำงๆ อำทิเช่น ทฤษฎีล�ำดับขั้นควำม

ต้องกำรของมนุษย์ของมำสโลว์ (Maslow’s 

hierarchy of Need) ทฤษฎีแรงจูงใจของ Gray 

(1970) เสนอแรงจงูใจในกำรท่องเทีย่วทีถู่กกระตุน้

จำกแรงจูงใจท่ีแตกต่ำงกันดังนี้ 1.แรงจูงใจในกำร

ชอบเดินทำง จำกกำรหลกีหนีควำมจ�ำเจแบบเดมิๆ 

ค้นหำประสบกำรณ์แปลกใหม่ ชอบเดนิทำงท่องเท่ียว

หลำยแห่งมำกกว่ำอยู่ที่เดียวนำนๆ (Wanderlust) 

2.แรงจูงใจจำกแหล่งท่องเท่ียวที่ชื่อเสียง ชอบใช้

เวลำอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวที่เดียวนำนๆ (Sunlust) 

ทฤษฎีแรงจูงใจของ McIntosh (1977) ทฤษฎีแรง

จูงใจของ Dann (1977,1981) ทฤษฎีแรงจูงใจของ 

Crompton (1979) ทฤษฎข้ัีนบนัไดแห่งกำรเดนิทำง 

(Travel Career Ladder: TCL) ของ Pearce & 

Caltabiano (1983) ทฤษฎีกำรกระตุ้นท่ีพอเหมำะ 

(Optimal Arousal Theory) ของ Iso-Ahola (1982) 

และทฤษฎีแรงจูงใจของ Swarbrooke & Horner 

(1999) เป็นต้น

 โดยเฉพำะ ทฤษฎีแรงจงูใจของ Crompton 

(1979) “แรงจงูใจ วำระซ่อนเร้น (HiddenAgenda)” 

ที่น�ำมำใช้ในบทควำมนี้ ให้ควำมเห็นว่ำแรงจูงใจ

เป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีส�ำคญัท่ีมอีทิธิพลต่อพฤตกิรรม
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ของนักท่องเท่ียวและกำรกระท�ำของนักท่องเท่ียว 

(Crompton, 1979; Iso-Aloha, 1982) โดยแบ่ง 

แรงจูงใจ ออกเป็น ปัจจัยผลักกับปัจจัยดึง (Push 

and Pull Factors) ท�ำให้กำรเลือกจุดหมำย 

ปลำยทำงของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนแตกต่ำงกันไป 

ปัจจัยผลัก หมำยถึงปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นภำยใน

ให้คนตัดสินใจเดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยวหรือ 

ออกจำกสภำพแวดล้อมเดิมๆ ปัจจัยผลัก (Push 

Factors) ในกำรท่องเท่ียวเป็นปัจจัยทำงจิตวิทยำ

สังคม ประกอบด้วย กำรหลีกหนีจำกสภำพ

แวดล้อมที่จ�ำเจในชีวิตประจ�ำวัน (Escape)  

กำรค้นหำและประเมินตนเอง (Self-Exploratory) 

กำรพักผ่อนหย่อนใจ (Relaxation) ควำมรู ้สึก 

มีเกียรติยศ ชื่อเสียง ควำมมีหน้ำมีตำ (Prestige) 

กำรกลับสู ่ควำมเป ็นตัวเองหรือย ้อนสู ่อ ดีต 

(Regression) ควำมต้องกำรกระชับควำมสัมพันธ์

ภำยในครอบครัว (Kinship-enhancement) เช่น 

กำรเย่ียมเยือนญำติพ่ีน้องและควำมต้องกำร 

ที่จะเสริมสร้ำงสัมพันธภำพทำงสังคมกับบุคคลอื่น 

(Social interaction) ส่วนปัจจัยดึง (Pull Factors) 

หรอืปัจจยัทำงวัฒนธรรมในกำรท่องเท่ียว ประกอบ

ด้วย กำรได้พบสิง่แปลกใหม่ (Novelty) และกำรได้

ศึกษำเรียนรู ้  (Education) รวมทั้งทฤษฎีของ  

Dann (1977, 1981) กล่ำวถึง ควำมสัมพันธ์ของ

แรงจงูใจในกำรท่องเท่ียวด้ำนปัจจยัผลกัและปัจจยั

ดึง โดยมีกำรอธิบำยเพ่ิมเติมว่ำปัจจัยผลักจะ 

เกิดขึ้นก่อน จำกนั้นปัจจัยดึงจึงเกิดตำมมำซึ่ง 

นักท่องเที่ยวจะเลือกแหล่งท่องเที่ยวชนิดใดหรือ

แบบใดก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยผลักในตัวนักท่องเที่ยว  

มคีวำมเชือ่ว่ำนักท่องเทีย่วเดินทำงท่องเทีย่วเพรำะ

ได้รับแรงกระตุ้นที่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำง

ควำมต้องกำรในตัวนักท่องเที่ยวท่ีเป็นปัจจัยผลัก 

(Push Factors) และสิง่ดงึดดูใจในแหล่งท่องเทีย่ว

ให้คนตัดสินใจท่ีจะเดินทำงเป็นปัจจัยดึง (Pull 

Factors) หรือปัจจัยภำยนอกของ ตัวบุคคล ได้แก่ 

ควำมสวยงำมน่ำสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ประวัติศำสตร์ 

วัฒนธรรม ประเพณี รวมท้ัง สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก

ในด้ำนสถำนท่ีพักและกำรเดินทำง เป็นต้น

แรงจูงใจปัจจัยผลัก ปัจจัยดึงในการท่องเท่ียว

การพนัน (Push and Pull Factors Motivation) 

 “ท�ำไมคนเล่นกำรพนัน?” กำรเข ้ำใจ 

แรงจูงใจในกำรพนันสำมำรถป้องกันปัญหำกำร

พนันและขจัดส่ิงเร ้ำจำกกำรพนัน รวมท้ังกำร

อธิบำยในมุมมองกำรสร้ำงกิจกรรมสันนทนำกำร

เพ่ือควำมเพลิดเพลินในอุตสำหกรรมท่องเท่ียว 

กำรพนัน (Binde, 2013; Lee et al., 2006) โดย

ทั่วไปมี เหตุผลในเรื่องควำมชอบส ่วนบุคคล 

บคุลกิภำพ แรงจงูใจในกำรเล่นกำรพนัน โดยเฉพำะ

ประเด็น “โอกำสในกำรชนะ” คือแรงจูงใจหลัก 

ในกำรเล่นกำรพนัน และแง่มุมทำงวัฒนธรรม เช่น

ควำมคิดเก่ียวกับกำรเป็นผูโ้ชคดี เป็นสิง่ดงึดดูผูค้น

ให้เข้ำมำเล่นกำรพนัน 

 ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดแรงจูงใจในกำรท่อง

เที่ยวในประเด็นของปัจจัยผลัก (Push Factors) 

และปัจจัยดึง (Pull Factors) ตำมแนวคิดทฤษฎี

ของ Crompton (1979) เพ่ือศึกษำถึงปัจจัยที่เป็น

แรงจงูใจในกำรท่องเทีย่วกำรพนนั แรงจงูใจในกำร

ท่องเท่ียวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ปัจจัยผลัก 

(Push Factors) เป็นแรงกระตุ ้นภำยในทำง

จติวิทยำสังคม ควำมต้องกำรภำยในตัวนกัท่องเท่ียว 

ที่กระตุ้นให้ผู้คนตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวและ

ตัดสินใจเลือกจุดหมำยปลำยทำง เช่น ควำมรู้สึก 

มี เ กียรติ (Prest ige) กำรพักผ ่อนหย ่อนใจ 
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(Relaxation) เป็นต้น และ ปัจจยัดงึ (Pull Factors) 

เป็นปัจจัยจูงใจจำกตัวแหล่งท่องเที่ยว เก่ียวข้อง 

กับลักษณะเฉพำะของแหล่งท่องเท่ียวที่จะดึงดูด 

ให้นักท่องเที่ยวเดินทำงไปยังแหล่งท่องเท่ียว เช่น 

ควำมน่ำสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ควำมมีชื่อเสียง

ของแหล่งท่องเที่ยว (Crompton, 1979; Dann, 

1977,1981)

 ในระยะเริ่มแรกกำรศึกษำวิจัยด้ำนกำร

พนัน ได้สรุปเหตุจูงใจในกำรพนันไว้ 7 ประกำร คือ 

ควำมโลภ ควำมต้องกำรเป็นท่ียอมรับ กำรบรรเทำ

ควำมเบื่อหน่ำยในชีวิตประจ�ำวัน กำรท�ำให้ตนเอง

เป็นผูม้สีตปัิญญำ ควำมเชือ่เรือ่งโชค ควำมสนกุต่ืน

เต้น และควำมเพ้อฝัน (Peter Arnold,1974 อ้ำงถึง

ใน รติมำ คชนันทน์, 2557) ในเวลำต่อมำมีนัก

วิชำกำรสนใจ ศึกษำวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจของนัก

ท่องเที่ยวกำรพนัน โดยใช้วิธีกำรศึกษำรวบรวม

ข้อมูลท่ีหลำกหลำย เช่น กำรใช้แบบสอบถำม  

กำรสัมภำษณ์ กำรจัดสนทนำกลุ ่ม กำรสังเกต 

แบบมส่ีวนร่วม เป็นต้น สำมำรถสรปุประเดน็เนือ้หำได้ 

ดังนี้

 Ma & Lai (2016) ได้ศึกษำ แรงจูงใจ 

กำรพนันของนักท่องเท่ียวกำสิโนในมำเก๊ำ พบว่ำ 

มีแรงจูงใจ 8 ด้ำน ได้แก่ ควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ 

(Learning) ควำมสนุกสนำน (Enjoyment)  

ควำมตืน่เต้น (Excitement) กำรหลกีหนีควำมจ�ำเจ 

(Escape) กำรเข้ำสังคมและควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

บุคคล (Socialization) ควำมภูมิใจกำรท้ำทำย 

(Prest ige/Challenge) ควำมต้องกำรชนะ  

เงินรำงวัล (Winning/Monetary) งบประมำณ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสีย (Budget/Cost-lose) 

ในปีเดียวกัน Wang et al. (2016) ได้ศึกษำ  

ควำมเท่ียงตรงของแรงจูงใจในกำรพนัน ทัศนคติ

และพฤตกิรรมของนกัศกึษำมหำวิทยำลยัในมำเก๊ำ 

พบว่ำมีแรงจูงใจ 6 ด้ำน ได้แก่ ควำมภำคภูมิใจ 

(Self-Worth) ควำมต้องกำรเงินรำงวัล (Monetary 

Gains) กำรแสวงหำอำรมณ์ควำมรูส้กึทีแ่ปลกใหม่ 

(Sensation Seeking) กำรลดควำมเบื่อหน่ำย 

(Boredom Alleviation) ควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ 

(Learning) กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล (Socialization) ในปี 2015 

Chan, Wan & Wong (2015) ได้ศกึษำ คุณลักษณะ

แรงจูงใจ พฤติกรรมของนักพนันชำวจีนในมำเก๊ำ

พบว่ำมีแรงจูงใจ 4 ด้ำน ได้แก่ ควำมต้องกำรชนะ 

(Winning) กำรท้ำทำย (Challenge) กำรเข้ำสังคม

และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Social) กำรหลกีหนี

ควำมจ�ำเจ (Escape) กำรศึกษำของ Lee et al. 

(2015) ได้ศึกษำ ควำมแตกต่ำงของแรงจูงใจ

ระหว่ำงกิจกรรมกำรพนันและกิจกรรมสันทนำกำร

ของนักพนันในประเทศเกำหลีใต้ พบว่ำมีแรงจูงใจ 

6 ด้ำน ได้แก่ กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ (Escape) 

ควำมต้องกำรกำรท้ำทำย (Challenge) ด้ำนควำม

ตื่นเต้น (Excitement) กำรเข้ำสังคมและควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Socialization) สถำนท่ี 

ท่องเที่ยว (Sightseeing) และ ควำมต้องกำรชนะ 

(Winning) 

 Binde (2013) ศกึษำแรงจงูใจใน กำรพนนั

พบว่ำมีแรงจูงใจ 5 ด้ำน ได้แก่ โอกำสในกำรชนะ 

(Chance of winning) ควำมต้องกำรเงินรำงวัล

พิเศษหรือแจ็คพอต (The dream of hitting the 

jackpot) กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคล (Social rewards) กำรท้ำทำยทำงปัญญำ 

(Intellectual challenge) เพ่ือกำรปรับเปลี่ยน

อำรมณ์ (Mood change) นอกจำกน้ี ในปี 2009 

Fang & Mowen (2009) ได้ศึกษำ ลักษณะของ 
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แรงจูงใจในกิจกรรมกำรพนัน พบว่ำมีแรงจูงใจ  

5 ด้ำน ได้แก่ แรงจูงใจด้ำนเงินรำงวัล (Money)  

แรงจูงใจด้ำนควำมตื่นเต้น (Excitement) กำรเข้ำ

สังคมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Social 

interaction) กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ จำกปัญหำ 

(Escape from problems) ควำมภำคภูมิใจ  

(Self-esteem) ต่อมำ Lee et al. (2009) ได้ศึกษำ

กำรเปรียบเทียบแรงจูงในนักพนันในเกำหลีใต้  

พบว่ำมีแรงจูงใจ 4 ด้ำน ได้แก่ กำรหลีกหนีควำม

จ�ำเจ (Escape) กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล (Socialization) ควำมต้องกำรชนะ 

(Winning) แรงจูงใจด้ำนทิวทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน (Sightseeing/

Cultural) Thomas, Allen, & Phillips (2009)  

ได้ศกึษำ กำรวัดแรงจงูใจกำรพนันในเครือ่งเล่นเกม

อิเล็กทรอนิกส์พบปัจจัยจูงใจ 3 ด้ำน ได้แก่  

กำรหลกีหนปัีญหำ (Escape Problem) ควำมสำมำรถ

ในกำรเข้ำถึงสถำนท่ีกำรพนัน (Accessibility) 

บรรยำกำศของสถำนท่ีและสิ่งแวดล้อม (Social 

Environment) ในปี 2006 Lee et al. (2006)  

ได้ศึกษำ กำรแบ่งนักกำรพนันในเกำหลีใต้โดยใช้

แรงจูงใจ พบว่ำเกิดจำกแรงจูงใจ 4 ด้ำน ได้แก่  

แรงจูงใจด้ำนกำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล (Socialization) กำรท้ำทำย 

(Challenge) กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ (Escape) 

ควำมต้องกำรชนะ (Winning) และ Tarras, Singh, 

& Moufakkir (2000) ได้ศกึษำ แรงจงูใจในนกักำรพนนั

ผู้หญิงสูงอำยุในมิชิแกน พบว่ำมีแรงจูงใจ 5 ด้ำน 

ได้แก่ แรงจูงใจด้ำนตื่นเต้น บันเทิง (Excitement/ 

Entertainment) ควำมต้องกำรชนะและท้ำทำย 

(Winning/ Challenge) กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ 

(Escape) กำรเข้ำสังคมและควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

บุคคล (Socialization) ปัจจัยภำยนอก (โรงแรม 

ร้ำนอำหำร ศูนย์กำรค้ำ กำรแสดง บรรยำกำศ 

แสง สี เป็นต้น) 

 บทควำมวิชำกำรนี้ได้น�ำแนวคิดทฤษฎี 

แรงจูงใจในกำรท่องเท่ียว (Travel Motivation)  

ในประเด็นท่ีเกี่ยวข ้องกับปัจจัยผลัก (Push 

Factors) และปัจจัยดึง (Pull Factors) ท่ีเป็นตัว

ก�ำหนดแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว น�ำมำประยุกต์

ใช้เพ่ือศกึษำถึงปัจจัยทีเ่ป็นแรงจงูใจในกำรท่องเทีย่ว

กำรพนัน (Casino Tourism Motivation) โดยสรุป

กำรทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ

แรงจูงใจในกำรพนันที่กล่ำวมำข้ำงต้น พบว่ำแรง

จูงใจในกำรท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวกำรพนัน

แตกต่ำงกันไปตำมลักษณะภำยในของแต่ละ

บุคคล รวมถึง ลักษณะจุดหมำยปลำยทำงในกำร

ท่องเที่ยวท่ีแต่ละคนตัดสินใจเดินทำง 

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ข้อค�ำถำมและแยกองค์ประกอบ

น�ำมำสงัเครำะห์ตำมทฤษฎีแนวคิดแรงจงูใจปัจจยั

ผลัก (Push Factors Motivation) และ แรงจูงใจ

ปัจจยัดงึ (Pull Factors Motivation) ของ Crompton 

(1979) สำมำรถ สรุปและแบ่งประเภทแรงจูงใจใน

กำรพนัน ได้ดงันี ้ปัจจยัผลกั (Push Factors) ทีเ่ป็น

แรงกระตุ ้นภำยในตัวนักท่องเท่ียวให้เกิดกำร 

เดินทำงท่องเที่ยวกำรพนัน ประกอบด้วย 9 ปัจจัย  

ได้แก่ กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคล (Socialization) กำสิโนเป็นแหล่งพบปะ

สังสรรค์ มีกำรปฎิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ระหว่ำงกำรเล่นกำรพนันกับบุคคล 

ที่คุ ้นเคยหรือเพ่ือนใหม่ กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ 
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(Escape) กำสิโนเป็นสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

ให้ควำมสนุกครื้นเครง และเป็นสถำนท่ีผ่อนคลำย

ควำมเครียด ควำมเบื่อหน่ำย ควำมทุกข์ จำก 

สภำพแวดล้อมเดิมๆ ควำมต้องกำรกำรท้ำทำย 

(Challenge) กำรได้ท�ำกิจกรรมใหม่ๆในกำรสถำน

กำรพนัน (กำสิโน) โดยกำรเรียนรู้ผ่ำนเกมกำรพนัน

ต่ำงๆท่ีไม่เคยเล่นมำก่อนซึ่งกำรพนันเป็นเรื่องของ

ควำมเสี่ยงที่จะชนะหรือแพ้ ควำมต้องกำรชนะ 

(Winning) กำรเป็นผู้ชนะในเกมกำรพนันแสดงถึง

ควำมรู้สึกกำรประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงหน่ึง หรือ 

ควำมต้องกำรเงินท่ีสูญเสีย(แพ้)กลับมำ รวมทั้ง 

กำรทดสอบควำมโชคดขีองตวัผูเ้ล่น ควำมต้องกำร

เงินรำงวัล (Monetary Gains) กำรเล่นกำรพนัน

เป ็นกำรสร ้ำงรำยได ้และคำดหวังเงินรำงวัล  

ผลก�ำไรจำกกำรพนัน ควำมตื่นเต้น (Excitement) 

กำรเล่นกำรพนันจะคำดกำรณ์ถึงกำรชนะและ 

กำรได้เงินรำงวัลจำกกำรพนันทั้งรำงวัลปกติและ

รำงวัลพิเศษ (Jackpot) ควำมสนุกสนำน บันเทิง 

(Fun/Entertainment) กิจกรรมต่ำงๆ และเกม 

กำรพนันในกำสิโนท�ำให้เกิดควำมสนุกสนำนผ่อน

คลำย ควำมภำคภมูใิจ (Self-esteem) เป็นผลด้ำน

ควำมรู้สึกที่ผู้เล่นกำรพนันสำมำรถเล่นชนะเจ้ำมือ

ในเกมกำรพนัน สร้ำงเงินรำยได้จำกกำรพนัน 

เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของคนอืน่ๆ ด้ำนกำรแสวงหำ

อำรมณ์ ควำมรู ้สึกที่แปลกใหม่ (Sensation 

seeking) กำรเล่นพนันเป็นกำรเพ่ิมประสบกำรณ์

ทำงสุนทรียภำพทำงอำรมณ์ สร้ำงควำมสขุทำงกำย

และทำงจติใจ งบประมำณและควำมเสีย่งจำกกำร

สูญเสีย (Budget/Cost-lose) กำรพนันเป็นเรื่อง

ของควำมเส่ียงในเกมกำรพนันมีทั้งโอกำสได้และ

เสียเงินจำกกำรพนัน ส่วนปัจจัยดึง (Pull Factors) 

เป็นปัจจัยจูงใจจำกตัวแหล่งท่องเท่ียวหรือสถำน

กำสิโน ในกำรดึงดูดให้นักท่องเท่ียวไปยังสถำน 

กำรพนัน (กำสิโน) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 

สถำนท่ีท่องเที่ยว วัฒนธรรม (Sightseeing/

Cultural) แหล่งท่องเท่ียวทีอ่ยู่ใกล้กับสถำนกำสโิน

รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินท่ีน่ำสนใจ และ

บรรยำกำศ กำรเข้ำถึงสถำนที่ สิ่งอ�ำนวยสะดวก

ภำยในและรอบบริเวณกำสิโน (Atmosphere/ 

Accessibility/Facilities) เช่น บรรยำกำศภำยใน

กำสิโน แสง สี เสียง ร้ำนอำหำร ศูนย์กำรค้ำ  

โรงภำพยนตร์ กิจกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ เป็นต้น 

สรุป งำนวิจัยแรงจูงใจในกำรท่องเท่ียวกำรพนัน

แบ่งตำมปัจจัยผลักและปัจจัยดึง ดังแสดงใน

ตำรำงท่ี 1
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 จำกข้อมูลในตำรำงที่ 1 เมื่อน�ำปัจจัยแรง

จูงใจในกำรท่องเท่ียวกำรพนันมำท�ำกำรวิเครำะห์

เปรียบเทียบกับทฤษฎีแนวคิดแรงจูงใจปัจจัยผลัก 

และ แรงจูงใจปัจจัยดึง ของ Crompton (1979)  

พบว่ำ ในด้ำนแรงจูงใจปัจจัยผลัก (Push Factors 

Motivation) ซึง่เป็นแรงกระตุน้ภำยในตวันักท่องเทีย่ว

ให้เดินทำงท่องเที่ยวไปยังสถำนกำรพนัน (กำสิโน) 

สัมพันธ์โดยตรงกับทฤษฎีของ Crompton 4 ปัจจัย 

ได้แก่ กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง

บุคคล (Socialization) กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ 

(Escape) ควำมสนุกสนำน บนัเทิง (Fun/Entertainment) 

ควำมภำคภูมิใจ (Self-esteem) ส่วนในเรื่องของ

ควำมต้องกำรชนะ (Winning) ควำมต้องกำรเงิน

รำงวัล (Monetary Gains) ควำมท้ำทำย (Challenge) 

ควำมตื่นเต้น (Excitement) และกำรแสวงหำ

อำรมณ์ควำมรูส้กึทีแ่ปลกใหม่ กำรเรยีนรู ้(Sensation 

seeking/ Learning) งบประมำณ ควำมเสี่ยง 

จำกกำรสญูเสยี (Budget/ Cost-lose) เป็นลกัษณะ

เฉพำะที่ เกิดขึ้นในกำรท่องเที่ยวกำรพนัน ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Binde (2013, 2009)  

ท่ีกล่ำวว่ำ กำรท่องเทีย่วกำรพนนัเป็นกำรท่องเทีย่ว

ท่ีนักท่องเที่ยวแสวงหำกำรชนะและเงินรำงวัล 

ภำยใต้ควำมเสีย่ง ควำมต้องกำรชนะเป็นแรงจงูใจ

หลักในกำรเล่นกำรพนัน ( Winning) และเป็น 

พ้ืนฐำนของมนุษย์ท่ีต้องกำรชนะในเกม คำดหวัง

ว่ำจะเป็นผู้ชนะและไม่คิดว่ำจะแพ้ กำรชนะใน 

เกมกำรพนันก่อให้เกิดควำมรู้สึกภำคภูมิใจ กำรมี

อำรมณ์ควำมสขุ กำรได้รบักำรยอมรบัในกลุม่ผูเ้ล่น

กำรพนันและท�ำให้มีควำมคิดว่ำตัวเองประสบ

ควำมส�ำเร็จอย่ำงหน่ึง และกำรพนันสำมำรถ 

สร้ำงรำยได้จ�ำนวนมำก แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง คือ

กำรเล่นกำรพนันเพ่ือต้องกำรเงินที่สูญเสีย (แพ้)

กลับมำโดยกำรเล่นกำรพนันอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือ

ต้องกำรชนะ รวมทั้งมีควำมเชื่อเรื่องควำมโชคดี

ของตวัผูเ้ล่น โดยผลลพัธ์ท่ีตำม คอืกำรได้เงนิรำงวัล

ทั้งแบบปกติและรำงวัลพิเศษ (Jackpot) ท�ำให ้

เกิดควำมตื่นเต้นและท้ำทำย หรือในทำงตรงกัน

ข้ำมอำจ เป็นผู้ล้มละลำยจำกกำรเล่นกำรพนัน 

ส่วนแรงจูงใจปัจจัยดึง (Pull Factors Motivation) 

เป็นปัจจัยจูงใจจำกตัวแหล่งท่องเที่ยว หรือสถำน

กำสิโนในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังสถำนกำร

พนนั (กำสโิน) สอดคล้องกับทฤษฎีของ Crompton 

(1979) ประกอบด้วย กำรได้เห็นสถำนท่ีท่องเที่ยว

ที่แปลกใหม่กำรศึกษำ เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี 

ท้องถ่ิน (Sightseeing/Novelty) และ ส่ิงอ�ำนวย

ควำมสะดวก บรรยำกำศ แสง สี ภำยในสถำนกำร

พนัน (กำสิโน) (Atmosphere/ Accessibility/

Facilities) เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร ศูนย์กำรค้ำ 

แหล่งช็อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงภำพยนตร์ 

สวนสนุก ห้องประชุม กิจกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ 

เป็นต้น 

 มลูเหตจุงูใจท้ังแรงจงูใจปัจจยัผลกั (Push 

Factors Motivation) และ แรงจูงใจปัจจัยดึง (Pull 

Factors Motivation) ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นไม่เพียงแต่

เป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทำงท่องเท่ียว 

เพ่ือกำรพนนัเท่ำนัน้ แต่ยังสำมำรถท�ำให้นักท่องเทีย่ว

เหล่ำนั้นท่ีมีกิจกรรมกำรพนันเกิดขึ้นประจ�ำอย่ำง

ต่อเนื่อง น�ำไปสู่กำรติดกำรพนันและก่อให้เกิด

ปัญหำระดับสังคมและประเทศต่อไป
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สรุป

 บทควำมวิชำกำรน้ีได้น�ำทฤษฎีแรงจูงใจ

ปัจจัยผลัก (Push Factors Motivation) และ แรง

จูงใจปัจจัยดึง (Pull Factors Motivation) 

ของCrompton (1979) มำประยุกต์และวิเครำะห์

กับกำรท่องเที่ยวกำรพนัน ซึ่งมีงำนวิจัยน้อยมำกที่

น�ำทฤษฎีดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ ซึ่งก่อให้เกิด

ประโยชน์ในหลำกหลำยมิติ ส�ำหรับภำครัฐในกำร

ป้องกันกำรเข้ำไปเก่ียวข้องกับกำรติดกำรพนัน ใน

ด้ำนภำคธุรกิจเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกำร

พนันให้เป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเท่ียว 

และด้ำนวิชำกำรในกำรน�ำองค์ควำมรู้ใหม่นี้ไป

พัฒนำงำนวิชำกำร งำนวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กับแรงจูงใจทำงกำรท่องเท่ียวกำรพนันรวมทั้งงำน

ทำงจิตวิทยำสังคม ส�ำหรับกำรศึกษำปัจจัยควำม

เสี่ยงที่มีผลต่อกำร ติดกำรพนัน เป็นต้น

 กำรทรำบถึงสำเหตุแรงจูงใจใน กำรท่อง

เที่ยวกำรพนันมีควำมส�ำคัญและช่วยให้เข้ำใจ 

ปัญหำ ระบุสำเหตุที่แท้จริงของผู้ติดกำรพนันหรือ

ผูท้ีม่พีฤติกรรมเสีย่งเพ่ือหำแนวทำงป้องกันกำรเล่น

กำรพนนัทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ทีอ่ำจ

ส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ด้ำน

สุขภำพของนักพนันและต่อบุคคลอื่น กำรสร้ำง

เสริมแรงจูงใจในกำรไม่สนับสนุนหรือกำรเลิกเล่น

พนันให้แก่นักท่องเที่ยว นักกำรพนัน โดยท�ำกำร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำกพฤติกรรมท่ีไม ่พึง

ประสงค์มำเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (เลิกเล่น

กำรพนัน กำรไม่หมกมุ่นในกำรพนัน) 

 เพ่ือเป็นแนวทำงป้องกันปัญหำ ภำคสงัคม

ควรมีมำตรกำรที่เหมำะสมในเรื่อง กำรควบคุม

สภำพแวดล้อมที่เสริมแรงกำรพนันโดยผ่ำนทำง

ระบบกฎหมำย (กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้ม

งวดจริงจัง) ทำงสังคม (ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของ

กำรพนัน) ทำงกำรศึกษำ(ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

สร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรพนันให้แก่เด็ก

และเยำวชน) ทำงศำสนำ (ปลกูฝังให้เห็นหลกัธรรม

ค�ำสอนว่ำกำรพนันเป็นอบำยมุข เป็นสิ่งที่ไม่ควร

เข้ำไปเก่ียวข้องในทุกช่วงวัย) และในกำรจัดกำร

ปัญหำกำรพนัน เช่น แรงจูงใจหลักในกำรเล่นกำร

พนัน คือ โอกำสในกำรชนะ (Chance of winning) 

และกำรได้เงินรำงวัล มีควำมตื่นเต้นและท้ำทำย 

ดังนั้น ควรกำรปรับเปลี่ยนควำมเข้ำใจในมิติทำง

เศรษฐกิจให้ถูกต้องในประเดน็ ทีก่ล่ำวว่ำ กำรพนนั

สำมำรถสร้ำงเงิน สร้ำงรำยได้จ�ำนวนมำกโดยไม่

จ�ำเป็นต้องท�ำงำนหรือเป็นกำรพักผ่อนหย่อนใจ

ประจ�ำวัน หรือมิติทำงสังคมวัฒนธรรม กำรพนัน

เป็นวิธีกำรหำเงินซึ่งเป็นวิธีท่ีง่ำยและลงทุนต�่ำผล

ตอบแทนสูง ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ำ ควำมเชื่อเรื่อง

โชคลำงในสังคมไทย (กำญจน์นภำ พงศ์นพรัตน์ 

และ ธีรโชติ ภูมิภมร, ม.ป.ป.) ควบคุมไม่ให้มีกำร

ส่งเสริมโฆษณำเก่ียวกับกำรพนันไม่สนับสนุน

ประชำสมัพันธ์ สือ่สำรถึงควำมส�ำเร็จจำกกำรเสีย่ง

โชค เช่น กำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนสื่อถึงผู้โชคดีถูก

รำงวัลสลำกกินแบ่งรัฐบำล มีมำตรกำรรณรงค์ ลด 

ละเลิกกำรเล่นกำรพนันอย่ำงจริงจัง ให้ประชำชน

เห็นโทษของกำรเล่นกำรพนันท่ีจะมีต่อตนเอง 

ครอบครัว สังคมและประเทศชำติ ส่งผลกระทบต่อ

สังคมทั้งในระยะสั้นและ ระยะยำว

 รัฐควรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ประชำชนใน

ด้ำนกำรพนัน โดยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียว

กับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรพนัน รณรงค์เผย

แพร่ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรพนันให้นักท่องเท่ียว 

ผู้ท่ีติดกำรพนันหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ตระหนัก

ว่ำกำรพนันไม่ใช่เรื่องปกติ สนับสนุน ให้มีกำรงด 
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ลดเลิก กำรพนันทุกชนิดและมีควำมเข้มงวด 

พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ร ณ ร ง ค ์ ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ ์ ใ ห ้ มี

ประสิทธิภำพ ผ่ำนทำงสื่อสังคม สถำบันกำรศึกษำ 

มีข้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวข้องกับกำรพนันอย่ำงกว้ำง

ขวำงและเข้ำถึงง่ำย รวมทั้งเพ่ิมกำรเสริมแรงทำง

บวก กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ไม่เก่ียวข้อง และ

ห่ำงไกลกำรพนัน ท�ำให้พ้ืนที่กำรพนัน มีน้อยที่สุด 

เ พ่ิมพ้ืนท่ีและเป ิดโอกำสกำรท�ำกิจกรรมเชิง

สร้ำงสรรค์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลใน

ครอบครัว เป็นต้น

  หน่วยงำนภำครฐัควรท�ำงำนเชงิรกุในกำร

ก�ำกับ ควบคุมดูแล ปรำบปรำม อุปทำนกำรพนัน 

(บ่อน) และอปุสงค์ในกำรพนนั (ผูเ้ล่น) มกีำรบงัคบั

ใช้กฎหมำยเพ่ือปรำบปรำม จบักุมกำรเล่นกำรพนนั

อย่ำงเข้มงวดและจริงจัง เพ่ิมบทลงโทษให้กับ ผู้

ลกัลอบจดัหำและเล่นกำรพนันให้หนักขึน้ ปรบัปรงุ

กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันที่ใช้บังคับในปัจจุบันให้

ทันสมัย กำรน�ำไปสู ่มำตรกำรควบคุมหรือกำร

สนับสนุน กำรไม่เสริมแรงในกำรพนัน สร้ำง

ภูมิคุ้มกันให้กับสังคม เกิดบรรยำกำศทำงสังคม

ว่ำกำรพนนัเป็น สิง่อนัตรำย และสร้ำงควำมร่วมมอื

ให้ชมุชน สงัคม หน่วยงำนภำครฐัอย่ำงต่อเนือ่งและ

มีประสิทธิภำพ

 ในมมุมองทำงธุรกิจ กำรเข้ำใจถึงแรงจงูใจ

ปัจจัยผลักและแรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเท่ียว

เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำร นักกำรตลำด นัก

วิจัย ในธุรกิจท่องเทีย่วกำรพนนั (กำสโิน) เน่ืองจำก

ควำมเข้ำใจในแรงจงูใจ ทัศนคตแิละวิถีชวิีตของนกั

ท่องเท่ียวแต่ละคน มคีวำมหลำกหลำยแตกต่ำงกัน

ต้องตระหนักและเข้ำใจถึงควำมต้องกำรต่ำงๆของ

นักท่องเที่ยวเหล่ำนั้น จึงสำมำรถท�ำกลยุทธ์

ทำงกำรตลำด วำงแผนพัฒนำสินค้ำ (แหล่งท่อง

เที่ยว) และบริกำร ในกำรจูงใจให้นักท่องเท่ียวกำร

พนันเดินทำงเข้ำมำใช้บริกำรตอบสนองควำม

ต้องกำรแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดควำมพึง

พอใจสงูสดุในกำรใช้บรกิำรของนกัท่องเทีย่ว ซึง่น�ำ

ไปสู่กำรตัดสินใจเลือกเดินทำงท่องเท่ียวหรือใช้

บริกำร สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน โดยส่ง

ผลต่อกำรกลับมำเย่ียมเยือนท่องเที่ยวซ�้ำหรือกำร

บอกต่อของนกัท่องเทีย่วต่อไป (Mayer & Johnson, 

2003; Phillips, Jang, & Canter, 2010; Sung, 

2004; Tarras, Singh, & Moufakkir, 2000)

 ส่วนด้ำนวิชำกำรก่อให้เกิดประโยชน์ โดย

เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรประยุกต์ใช้

ทฤษฎีแรงจูงใจทำงกำรท่องเที่ยวกับกำรท่องเที่ยว

กำรพนัน เป็นกำรเชือ่มโยงและบรูณำกำรเน้ือหำไป

ใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำ 

ค้นคว้ำ วิจัย โดยกำรศึกษำวิจัยในเรื่องกำรท่อง

เที่ยวกำรพนัน (กำสิโน) เป็นประเด็นส�ำคัญและ

อ่อนไหวในภำคสังคมของประเทศ แต่ก็ควรให้กำร

สนับสนุนศกึษำวิจัยให้มำกข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่

ภำครัฐและเอกชนในกำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำร

กำรท่องเทีย่วกำรพนนั (กำสโิน) อย่ำงเหมำะสมต่อ

ไปในอนำคต
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กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณการส่งออกของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย
The Strategy for Increasing Exported Quantity of Thai Furniture Industry

คมสัน เหล่ำศิลปะเจริญ*, สุดำวรรณ สมใจ

Khomsan Laosillapacharoen, Sudawan Somjai
กำรบริหำรกำรพัฒนำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

*ผู้นิพนธ์หลัก charndejt@yahoo.com

บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำ กลยุทธ์กำรเพ่ิมปริมำณกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทย  

โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมจำกผู้ประกอบกำรท่ีเป็นสมำชิก 

กลุ่มอุตสำหกรรมส่งออกเฟอร์นิเจอร์115รำยโดยใช้วิธีกำรส�ำมะโน คือเก็บทั้งหมด วิเครำะห์ข้อมูลด้วย

เทคนิคกำรวิเครำะห์เส้นทำง(path analysis) ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรส่งเสริมจำกภำครัฐมีผลต่อปริมำณ 

กำรส่งออกมำกท่ีสุด รองลงมำคือ ต้นทุนกำรผลิต ผู้ประกอบกำร กำรเปิดตลำดกำรค้ำ และคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ ตำมล�ำดับ

ค�าส�าคัญ: อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์, กำรส่งออก, ผู้ประกอบกำร

ABSTRACT

 This research aims to study the strategy for increasing export quantity of Thai furniture. 

By using quantitative research. Data were collected by questionnaire from 115 entrepreneurs 

who are member of export industry group, using the census method. Data analysis using path 

analysis. The government supportwas the most important factor that influenced onthe export 

volume of Thai furniturefollowed by costproduction, entrepreneurs, opening of trade markets with 

foreign partners, and property of furniture respectively.

Keywords: furniture industry, export, entrepreneurs
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บทน�า

 ตลำดกำรค้ำเฟอร์นเิจอร์เป็นหน่ึงในตลำด

ที่มีกำรแข่งขันสูงเช่นกัน โดยเฉพำะในกำรส่งออก

เฟอร์นิเจอร์ จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนำกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิม

ปรมิำณกำรส่งออก เพ่ิมรำยได้เข้ำประเทศได้มำกขึน้ 

ทั้งนี้อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ยังเป็นอุตสำหกรรม 

ท่ีใช้ฝีมือและทักษะของแรงงำนอย่ำงย่ิง แต่กำร

ลงทุนไม่สูงมำกนัก และวัตถุดิบที่ส่วนใหญ่ใช้ได้

จำกภำยในประเทศ และยังมีควำมส�ำคัญต่อกำร

ขยำยตัวของอุตสำหกรรมต ่อเนื่องอีกหลำย

อุตสำหกรรม มูลค่ำกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์พบว่ำ 

ในปี 2557 มมีลูค่ำกำรส่งออก 1,199.39 ล้ำนเหรยีญ

สหรฐัขณะทีปี่ 2558 มลูค่ำกำรส่งออกลดลงร้อยละ 

12.38 และกลับมำเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ 4.12)

ในปี 2559 (กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 

2559)และมีแนวโน้มลดลง ซึ่งปัญหำอุปสรรค 

ดังกล่ำวที่กรมส่งเสริมกำรส่งออกระบุ คือปัญหำ

อุปสรรคด้ำนกฎระเบียบมำตรกำรต่ำงๆ ของ 

หน่วยงำนรฐั อำท ิพระรำชบญัญติัป่ำไม้ พ.ศ. 2484 

ซึ่งล้ำสมัยไม่ทันกำรณ์ และมุ ่งเน้นในด้ำนกำร

ควบคุมมำกกว่ำกำรส่งเสริม ซึ่งข้อก�ำหนดบำง

มำตรำยำกแก่กำรปฏิบัติ และไม่สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เป็น

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ อุตสำหกรรมสินค้ำ

เฟอร์นิเจอร์ของไทยเป็นอย่ำงมำก

 อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยยังต้อง

ด�ำเนนิธุรกิจภำยใต้สภำวะแข่งขนัท่ีทวีควำมรนุแรง

ขึ้นเรื่อยๆ อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับกำร 

ขำดศักยภำพด้ำนกำรผลิตของผู ้ประกอบกำร 

ท�ำให้ผู ้ประกอบกำรเฟอร์นิเจอร์ของไทยต้อง 

เร ่งปรับตัวและเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็น

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) อย่ำงเต็มตัว

ภำยในปี พ.ศ. 2558 เพรำะกำรเปิดประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียนจะน�ำควำมเปล่ียนแปลง 

คร้ังใหญ่มำสู ่ประเทศ ส�ำหรับอุตสำหกรรม

เฟอร์นิเจอร์มีเป้ำหมำยและประโยชน์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับกำรเข้ำร่วมกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน ประกอบด้วยเป้ำหมำยหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ 

1.กำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรผลิตและกำรค้ำของ

กลุ ่มอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 2.ผู้ประกอบกำรสำมำรถขยำย

ตัวหรือย้ำยฐำนกำรผลิตไปประเทศ ลำว กัมพูชำ 

พม่ำ เวยีดนำม (กลุม่ประเทศ CLMV) เป็นฐำนกำร

ส่งออกไปนอกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)

เพ่ือใช้ประโยชน์จำกสถำนะ (Least Developed 

Countr ies: LDCs) และต ้นทุนแรงงำนต�่ำ  

3. กำรเชื่อมโยงกับประเทศในอำเซียนในกำรรับ

และแบ่งงำนตำมควำมถนัดในสำยโซ่อุปทำน 

(Supply & Value chain) ควำมร่วมมือในกำรผลิต

ร่วมกันเพ่ือเป็นอตุสำหกรรมท่ีครบวงจรและตอบสนอง

ควำมต้องกำรของตลำดโลก และ 4. ร่วมมือกับ

ประเทศในอำเซียนเพ่ือรับงำนจำกประเทศอื่น 

นอกจำกผ่ำนประเทศไทยแล้วท�ำกำรกระจำยงำน

ไปยังประเทศอื่นๆ (สภำอุตสำหกรรมแห ่ง

ประเทศไทย 2554)

 กำรเป ิดเสรีด ้ำนกำรค ้ำ กำรบริกำร  

กำรลงทุน และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนอย่ำงเสรี

ท�ำให ้อุตสำหกรรมเฟอร ์ นิ เจอร ์ตระหนักถึง 

ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยคำดกำรณ์ว่ำกำรเปิด

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะท�ำให้ผู ้บริโภคมี

ขนำดใหญ่ขึ้น เป็นโอกำสส�ำหรับอุตสำหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ของไทยท่ีจะเป็นศูนย์กลำงของกำร

ผลิตและกำรค้ำของกลุ่มอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ในกลุ ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 
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ยังต้องค�ำนึงผลกระทบทำงอ้อมในกำรแข่งขันสูง

จำกำรไหลเข้ำของสินค้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น 

กำรน�ำเข้ำเฟอร์นิเจอร์จำกประเทศเวียดนำมและ

ประเทศจีน (น�ำเขำ้ผ่ำนประเทศมำเลเซีย) ซึ่งเป็น

สินค้ำที่มีรำคำถูกกว่ำเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย 

และสินค้ำเฟอร์นิเจอร์จำกประเทศมำเลเซียท่ีมี

คุณภำพสูงกว่ำประเทศไทย เนื่องจำกกำรใช้ 

ไม้ยำงพำรำพันธุ์ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภำพดี ประกอบกับ

กำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตระดับสูงกว่ำ เป็นต้น 

(สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 2554)

 จุดแข็งของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย 

คือ 1. มีวัตถุดิบธรรมชำติ เช่น ไม้ยำงพำรำที่เป็น

มติรกับสิง่แวดล้อม 2. สนิค้ำมรีปูแบบและคุณภำพ

ที่ดีเป็นท่ีรู้จักและยอมรับของต่ำงประเทศ 3. ผีมือ

แรงงำนไทยมีควำมประณีตและเชี่ยวชำญ และ  

4. ผู้ผลิตมีควำมคล่องตัวในกำรปรับกำรผลิตตำม 

ค�ำสั่งซื้อของลูกค้ำ

 อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ไทยก็มีปัญหำอุปสรรค คือ 1. ต้นทุนสินค้ำสูงข้ึน 

เน่ืองจำก ไม้ยำงพำรำแปรรูปในประเทศ มีควำม

ไม่แน่นอนด้ำนรำคำ และปริมำณไม้ ข้ึนอยู่รำคำ

น�้ำยำงดิบและกำรส่งออกไม้ไปต่ำงประเทศ และ

ไม่มีมำตรฐำนไม้ยำงพำรำที่ชัดเจน กำรปรับ 

ค่ำจ้ำงแรงงำนสูงข้ึน 2. กำรขำดแคลนแรงงำนใน

อุตสำหกรรม 3. สินค้ำไทยมีรำคำสูงเมื่อเปรียบ

เทียบกับบริษัทคู่แข่ง

 จำกสภำพกำรณ์ ท่ีกล ่ำวมำส ่งผลให ้

อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้มีคู่ค้ำมำกข้ึนปริมำณ

กำรส่งออกลดลง ท�ำให้เกิดคู่แข่งซึ่งเป็นสินค้ำจำก

ประเทศเพ่ือนบ้ำนตำมท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นไหล

เข้ำสู่ประเทศไทย อันเป็นสิทธิประโยชน์ของกำร

เคลือ่นย้ำยสนิค้ำอย่ำงเสรขีองประชำคมเศรษฐกจิ

อำเซียน และกำรลดภำษีศุลกำกร ท�ำให้เกิดต้นทุน

กำรผลิตท่ีต�่ำส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อของ 

ผู้บริโภคของไทย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกลยุทธ ์

ในกำรเพ่ิมปริมำณกำรส่งออกของอุตสำหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไทย เพ่ือให้ธุรกิจอตุสำหกรรมเฟอร์นเิจอร์

มีควำมมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำ

กลยุทธ์กำรเพ่ิมปริมำณกำรส่งออกเฟอร์นเิจอร์ไทย

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

 1.  กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณการส่งออก

สินค้า

 กลยุทธ ์กำรเ พ่ิมปริมำณกำรส ่งออก  

ต้องอำศัยกลยุทธ์ต่ำงท้ังจำกปัจจัยภำยในและ

ภำยนอก ได้แก่ กำรเปิดตลำดกำรค้ำกับคู่ค้ำ โดย

กำรหำตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศคู่ค้ำ กำรเพ่ิม 

คู่ค้ำใหม่ๆ กำรพัฒนำระบบกำรขนส่ง กำรแสดง

สินค้ำและกำรเพิ่มช่องทำงกำรค้ำผ่ำนสื่อออนไลน์ 

ฯลฯ นักวิชำกำรหลำยรำยได้ศึกษำกลยุทธ์ที่

เก่ียวข้องท่ีสนับสนุน กำรเพ่ิมปริมำณกำรส่งออก

ในธุรกิจ เช่นเดียวกับ อิงค์เพ็น และรำมำสวำมี 

(Inkpen&Ramaswamy,2006) พันธมิตรคู่ค้ำ  

จะท�ำให้ผูป้ระกอบกำรได้รบัทกัษะใหม่ๆ และยังได้

เรียนรู้ ในกระบวนกำรของกำรสร้ำงควำมรู้และ 

กำรถ ่ำยทอดทำงธุร กิจทีมีปฏิสัมพันธ ์แบบ

สร้ำงสรรค์ระหว่ำงคู่ค้ำทั้งภำยในและภำยนอก

พันธมิตร (Doz,& Hame,1998) กลยุทธ์กำรตลำด

ส่งออกเป็นตัวแปรท่ีส�ำคัญท่ีสุดในควำมสัมพันธ์

กับผลโดยรวมกำรส่งออก และยังเป็นตัวชี้ วัด

ประสิทธิภำพกำรส่งออก (Boehe, &Barin-
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Cruz,2010) กลยุทธ์ทำงธุรกจิทีม่กัจะพบในกลยุทธ์

กำรตลำดท่ีแขง็แกร่ง จงึมคีวำมสมัพันธ์กับปรมิำณ

กำรส่งออก แม้แต่กำรวำงแผนกำรตลำด มีควำม

ส�ำคัญต่อปริมำณกำรส่งออก 

 งำนวิจยัจ�ำนวนมำกท่ีศึกษำเก่ียวกับปัจจยั

ท่ีส่งผลกำรส่งออก (Salavou&Halikias, 2009)  

ได้กล่ำวถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจเป็นองค์ประกอบ

ภำยในของ บริษัท และเป็นส�ำคัญกำรก�ำหนด

ปัจจัยส�ำหรับควำมส�ำเร็จของบริษัท กำรส่งออก

เป็นกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อกำรส่งออก

โดยตรง

 แนวคิดของกลยุทธ์ทำงธุรกิจท่ีได้รับกำร

ทดสอบ ในบริบทของกำรด�ำเนินงำนกำรส่งออก

และผลกำรด�ำเนินงำนงำนวิจัยมำกมำยสุดท่ีใช้

กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทีมุ่ง่เน้นก�ำลงักำรผลติในประเทศ

และกำรวิจัยอีกไม่น้อย ที่ได้น�ำกลยุทธ์เหล่ำนี้  

ไปใช ้ในกำรปฏิบั ติงำนเ พ่ือเ พ่ิมกำรส ่งออก 

(Salavou&Halikias, 2009) และยังชี้ให้เห็นว่ำ 

กำรวิจัยมำกมำย กล่ำวว่ำควรจะด�ำเนินกำร 

ในกำรตรวจสอบบทบำทของ “กลยุทธ์ทั่วไป” และ

ผลกระทบต่อกำรส่งออกโดยกระบวนกำรด�ำเนิน

งำน(Boehe&Barin-Cruz, 2010)เป็นที่ถกเถียงกัน

ว่ำส�ำหรับกลยุทธ์ที่จะมีประสิทธิภำพต้องมีกำร

ท�ำงำนร่วมกันที่ส�ำคัญเช่นกลยุทธ์กำรแข่งขันและ

กลยุทธ์กำรผลติกลยุทธ์กำรท�ำงำนอืน่ ๆ  และสภำพ

แวดล้อมภำยนอก นอกจำกน้ีผูป้ระกอบกำร SMEs 

สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย

และมีชื่อเสียงได้โดยกำรเข้ำร่วมกับกลุ ่มธุรกิจ 

ท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู ้ประกอบกำร SMEs  

เข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศ (Khanna &Rivkin, 2001)

ซึ่งผู้วจิัยแบ่งปัจจัยออกเป็นดังนี้ (ก) กำรเปิดตลำด

กำรค้ำกับคู่ค้ำ (ข) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (ค) 

ต้นทนุกำรผลติ และ(ง) กำรส่งเสริมจำกภำครัฐและ 

(จ) ผู้ประกอบกำร

 2. การเปิดตลาดการค้ากับคู ่ค ้า  ซึ่ง

ประกอบด้วย กำรหำตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศ 

คูค้่ำ กำรเพ่ิมคูค้่ำใหม่ๆ กำรพัฒนำระบบโลจสิตกิส์ 

เพ่ือเพ่ิมด้ำนกำรส่งมอบสินค้ำ กำรจัดแสดงสินค้ำ

(โรดโชว์) และกำรเพ่ิมช่องทำงกำรค้ำผ่ำนสื่อ

ออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต)นักวิจัยหลำยรำยได้ศึกษำ 

และค้นพบว่ำกำรเปิดตลำดกำรค้ำกับคู่ค้ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพท่ีอำศัยปัจจัยต่ำงๆ จะส่งผลให้กำร

เพ่ิมปริมำณกำรส่งออกสูงข้ึน กล่ำวคือ ในองค์กร

ทกุทีม่กีำรแข่งขนักันเสมอ กำรท�ำให้องค์กรของตน

ได้เปรียบคู่แข่งนั้น เป็นสิ่งแรกๆที่ผู้ประกอบกำร

แสวงหำ เพ่ือให้ได ้มำซึ่งโอกำสได้เปรียบใน 

กำรแข่งขันอย่ำงย่ังยืน หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีจะน�ำมำ 

ซึ่งควำมส�ำเร็จนั้น คือ ควำมรู้ กำรเรียนรู้ทักษะ

ใหม่ๆของธุรกิจนัน้ กำรเรยีนรู ้และควำมรูท้กัษะใน

ธุรกจิน้ัน มนัีกวิชำกำรหลำยท่ำนได้เคยศกึษำไว้ ได้

แสดงให้เห็นว่ำกำรท�ำงำนร่วมกัน เป็นโอกำส

ส�ำหรับคู่ค้ำที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (Iyer,2002) 

 2.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อ

เพิ่มด้านการส่งมอบสินค้า เป็นข้ันตอนกำร

ปฏิบัติกำรข้ันสูง และบริษัทควำมสำมำรถในกำร 

มีแนวโน้มท่ีจะสร้ำงกระบวนกำรส่งมอบสินค้ำ 

ที่มีประสิทธิภำพ ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน

ทีต่�ำ่ จะสร้ำงกำรเปรยีบในกำรแข่งขนัและกำรเพ่ิมขึน้

ผลกำรด�ำเนินงำนของ บริษัท (Ebben& Johnson, 

2005)

 2.2 การจัดแสดงสินค้า (โรดโชว์)  

งำนแสดงสินค้ำมีกำรพัฒนำต้ังแต่ ค.ศ. 1936  

ด้วยกำรเปิดตัวของสินค้ำนำนำชำติ งำนแสดง

สินค้ำนี้ได้รับกำรพัฒนำในระดับประเทศด้วย 
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กำรเปิดศูนย์กำรจัดนิทรรศกำรในส่วนต่ำงๆของ

ประเทศจนถึงปี 1980ในช่วงต้นปี 1980 งำนแสดง

สินค้ำเป็นแรงจูงใจกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศ 

และเพ่ิมขึ้นในอุตสำหกรรมควำมสำมำรถในกำร

ผลติของบรษิทั (Erdil 2012)ในทีส่ดุกำรพัฒนำของ

ภำคกำรค้ำกำรแสดงตุรกี ก็ท�ำหน้ำที่เป็นเหตุผล

ของในบริบทระหว่ำงประเทศ

 งำนวิจัยได้มุ ่งเน้นให้เห็นว่ำงำนแสดง

สินค้ำ เป็นที่ยอมรับและกระตุ้นยอดขำย จึงเป็น

กลยุทธ์กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำแนวทำงใหม่ 

(Hansen, 2004) กำรประเมินผลจำกงำนแสดง

สินค้ำ โดยพิจำรณำจำกกิจกรรมหลังกำรแสดง

สินค ้ำ เป ็นอีกหน่ึงป ัจจัยท่ีส�ำคัญ กล ่ำวคือ 

งำนแสดงสินค้ำดังกล่ำวเป็นกิจกรรมที่ต ้องมี

กิจกรรมท่ีแตกต่ำงกันซึง่เป็นแนวทำงกำรตลำดของ

แต่ละบริษัท ควำมส�ำคัญของงำนแสดงสินค้ำ  

แบ่งกิจกรรมเป็นสำมขั้นตอน คือ ผู้เข้ำร่วมงำน  

(ที่แตกต่ำงกัน) งำนแสดงที่จัดตำมพฤติกรรม และ

ควำมต้องกำรของผู้เข้ำชมแตกต่ำงกัน 

 อีกปัจจัยหน่ึงท่ีจะเพ่ิมปริมำณกำรส่งออก 

คอื กำรสร้ำงควำมสมัพันธ์ใหม่ลกูค้ำ กำรเสรมิสร้ำง

แรงจูงใจท้ังพนักงำนของบริษัท และลูกค้ำที่ 

เข้ำร่วมในงำนแสดงสินค้ำ สิ่งส�ำคัญอีกประกำร

ด้วยกำรฝึกอบรมพนักงำนขำย (Tafesse & 

Korneliussen, 2013) และยังมีสี่ปัจจัยที่ส�ำคัญ

ของกำรจัดแสดงสินค้ำ ได้แก่ (1) ) ขนำดบูธ (2) 

สถำนท่ีตัง้บธู (3) โปรโมชัน่ก่อนแสดง และ (4) กำร

ฝึกอบรมพนักงำนขำยของบูธ ผลกำรวัดและ 

กำรประเมินผลผลกำรด�ำเนินงำนแสดงสินค้ำ  

วัดจำกกำรติดตำมและควำมหนำแน่นของผู้เข้ำ

ร่วมชม (Lee & Kim, 2008) กำรอำศัยควำม

สัมพันธ ์ควำมร ่วมมือ ท่ีประสบควำมส�ำเ ร็จ  

และแนวคิดของเครือข่ำยที่ได้รับกำรยกย่องเป็น

ทรัพยำกรเชิงกลยุทธ์ (Lages, Jap, & Griffith, 

2008)

 2.3การเพิ่มช่องทางการค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต)กำรศกึษำข้อมลูคูค้่ำและ

ผู้เข้ำชม เป็นข้ันตอนแรกที่ต้องใช้ ก่อนกำรจัด

กิจกรรมกำรจัดแสดงสินค้ำ (Seringhaus & 

Rosson, 2004) รวมถึงควำมส�ำคัญของกำรติดต่อ

โดยตรงลูกค้ำท่ีมีศักยภำพมำกข้ึนด้วยและยังม ี

นกัวิจยัหลำยรำยมคีวำมเห็นสอดคล้อง เช่น ทำฟีส 

และคอร์นลิวเซน (Tafesse & Korneliussen, 

2013) เน้นบทบำทของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต

โดยตรงอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นเคร่ืองมือส่งเสริม

กำรขำยท่ีส�ำคัญ

 กำรใช้เทคโนโยลีสำรสนเทศ (IT) เป็นกำร

เพ่ิมประสิทธิภำพในเชิงธุรกิจนั้น มีนักวิชำกำรได้

ศกึษำ ดงันี ้ออซเซอร์ (Ozer,2003); พบว่ำ กำรร่วม

กันแบ่งปันข้อมูลสินค้ำ ข้อมูลควำมต้องกำรและ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ กำรสั่งซื้อสินค้ำใน

กระบวนกำรขนำดใหญ่ระหว่ำงผู ้ผลิตและผู้ค้ำ

ข้อมลูเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ได้รบัควำมส�ำคญั

มำก ในกระบวนกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนอง

ควำมต้องกำรของตลำด ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำก

ข้อมลูทำงอเิลก็ทรอนิกส์ระบบกำรแลกเปลีย่นและ

ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กรอินเทอร์เน็ต

เพ่ือสนับสนุน (supply chain management) 

(Pant, Sethi, & Bhandari, 2003)กำรใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัย  เป็นข้อได้เปรียบในกำรแข่งขันเช่น  

กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงคณุภำพและ 

กำรจัดส่งสินค้ำ (Ngai, Cheng, & Ho,2004)
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 3.  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

   คณุสมบติัของผลติภัณฑ์ ประกอบด้วย 

คุณภำพ ดีไซ น์รูปลักษณ์เฉพำะ ที่โดดเด่น และ

แบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง 

   3.1  คุณภาพของสินค้ามีกำรศึกษำ

จำกนักวิชำก ำ รมำกมำย ที่มีควำมเห็นสอดคล้อง

กันไปในแนวท ำ งเดียวกันว่ำ ส่งผลต่อปริมำณ 

กำรส่งออก ก ล่ำวคือ ถ้ำกำรควบคุมคุณภำพ

เทคนคิไม่ดจีะส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกในเชงิลบ 

(Czubala, S h epherdb & Wilson, 2009)  

นอกจำกน้ียั ง สูญเสียส่วนแบ่งกำรตลำดในแทบ 

ทุกตลำดส�ำคัญ เนื่องจำกปัญหำด้ำนคุณภำพของ

สินค้ำ

    อโมโค-จีมพำห์ และแอคควำห์

(Amoako-Gyampah & Acquaah,2008)  

ศึกษำพบว่ำ สินค้ำมีคุณภำพเท่ำน้ัน ท่ีมีอิทธิพล

ส�ำคัญต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท สอดคล้อง

กับนักวิจัยอื่นๆ (Ward & Durray,2000) ท่ีพบว่ำ

คุณภำพของสนิค้ำส่งผลให้กำรส่งออก และผลกำร

ด�ำเนินงำนกำรส่งออก และท�ำให้เกิดผลก�ำไรและ

กำรเตบิโตของยอดขำย (Sousa, Martinez-Lopez, 

& Coelho, 2008)

   3.2  แบรนด์ของสินค้า

    ปจัจัยส�ำคญัของ บรษิัท ผูส้ง่ออก

ท่ีต้องเผชิญกับชื่อเสียงที่ดีของแบรนด์ของบริษัท 

อำจจะส่งผลทำงบวกหรือลบนอกจำกนี้กำรตลำด

และแบรนด์ เป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญในกำรส่งออก

(Brouthers& Xu, 2002)กำรก�ำหนดกลยุทธ์เริ่มต้น

ด้วยกำรกำรส�ำรวจของ บริษัท ปัจจัยภำยในของ

บริษัท ท่ีจะเป็นกำรได้เปรียบในกำรแข่งขันเหนือ 

คู่แข่ง สินค้ำต้องไม่ถูกลอกเลียนแบบได้อย่ำง

ง่ำยดำย โดยจะเป็นกำรได้เปรียบคู่แข่งในกำร

แข่งขัน และยังมีแนวคิดสอดคล้องกันอีกว ่ำ  

รูปแบบของสินค้ำที่มีเอกลักษณ์ เป็นกำรได้เปรียบ

ในกำรแข่งขัน (Hayes & Wheelwright, 1984)

 4.  ต้นทุนการผลิต

   ต้นทุน / ค่ำใช้จ่ำยกำรวำงแนวทำง

สะท้อนให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของ บริษัท ท่ีมีต่อ

ประสิทธิภำพในทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่ำ และ 

ที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ผู้น�ำต้นทุน ผลลัพธ์ทำงกำร

เงินกำรส่งออกปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปร 

ทีม่คีวำมส�ำคญัอย่ำงมำกในกำรอธิบำยผลกระทบ

ต่อกำรส่งออก (Matanda & Freeman, 2009)

   ต้นทุนในกำรผลิต ซึ่งประกอบด้วย 

เทคโนโลยีกำรผลิต และนวัตกรรม 

   4.1 เทคโนโลยีการผลิตเป็นสิ่งที่

บริษัท ต้องกำรคือกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ท่ีก�ำหนด

ต�ำแหน่งของตัวเองโดยตรงและโดยอ้อมท�ำให้เป็น

เรือ่งยำกส�ำหรบัคูแ่ข่งตำมได้ (Schroeder, Bates, 

&Junttila, 2002) ดังน้ันควำมสำมำรถของบริษัท  

ที่จะท�ำให้กำรผลิตต้นทุนต�่ำ และควำมน่ำเชื่อถือ 

ที่มีคุณภำพ เป็นรูปแบบของกระบวนกำรผลิต 

ที่ช่วยให้บริษัทเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

(Hill, 2000)อย่ำงไรก็ตำม เทคโนโลยีกำรผลิตและ

ผลกระทบต่อประสทิธิภำพกำรท�ำงำนท่ีสมัพันธ์กับ

กำรส่งออก ทฤษฎีท่ีระบุปัจจัยอธิบำยได้ว่ำท�ำไม 

บรษิทัท่ีมคีวำมสำมำรถจะได้รบัและรกัษำควำมได้

เปรยีบทำงกำรแข่งขนั ทฤษฎทีีอ้่ำงว่ำ ประสทิธภิำพ

กำรท�ำงำนเป็นแรงผลกัดนัทีจ่ะสร้ำงนวัตกรรมของ

สินค้ำ จะท�ำให้ถูกเลียนแบบที่หำยำก และเป็น 

ข้อได้เปรียบในกำรแข่งขัน (Popovska& Boer, 

2008)
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   นอกจำกนี้  นั ก วิจั ยหลำยคนยัง

สนับสนุนว่ำเทคโนโลยีกำรผลิตสำมำรถปรับปรุง

ประสิทธิภำพของบริษัท (Miltenburg,2008) โดยชี้

ให้เห็นว่ำ บริษัทท่ีใช้เทคโนโลยีกำรผลิตมีแนวโน้ม

ที่จะท�ำให้บรรลุเป้ำหมำย และมีผลตอบแทน 

สูงกว่ำมียอดขำยและก�ำไรที่ดีขึ้น 

 4.2 นวัตกรรมการผลิตนวัตกรรมกำร

ผลิตสะท้อนให้เห็นถึงทิศทำงเชิงกลยุทธ์ที่ด�ำเนิน

กำรโดยบริษัท ที่จะสร้ำงที่เหมำะสมพฤติกรรม 

ที่น�ำไปสู่  ประสิทธิภำพที่เหนือกว่ำ (Olson, Slater, 

&Hult, 2005) แ ละปรัชญำที่ส�ำคัญ คือ วิธีกำร

ด�ำเนินธุรกจิผ่ำนวธีิกำรและควำมเชือ่เดมิๆ (Zhou, 

Yim&Tse, 2005 )  กระแสกำรเติบโตของกำรวิจัย

รบัรองกำรยอมรบัของทิศทำงเชงิกลยุทธ์รวมถึงกำร

วำงแนวทำงนวัตกรรมกำรวำงแนวทำงเทคโนโลยี

เป็นปัจจัยแรก ข องผู้ประกอบกำรท่ีมีคุณภำพกำร

วำงแนวทำงและทิศทำงกำรผลิต (Marinova, Ye 

& Singh, 2008)

 กำรสร้ำงนวัต ก รรมเป็นกลยุทธ์สนับสนุน

กำรมีควำมเสี่ ย งและช่วยเพ่ิมควำมเป็นไปได ้

ของกำรออกแบบแ ล ะกำรพัฒนำอย่ำงสมบูรณ์ 

ผลิตภัณฑ์และน วัตกรรมใหม่ๆ มีประโยชน์ต่อ

บริษัท เช่น กำรรักษำหรือเสริมสร้ำงตลำดระหว่ำง

คู่แข่ง (Lisb o a, Skarmeas & Lages, 2011) 

และกำรใช ้ประโ ย ชน์จำกโอกำส กลำยเป็น 

สิ่งส�ำคัญย่ิงในตลำดที่แปรปรวน โดยเฉพำะอย่ำง

ย่ิงควำมไม่แน่ น อนคู่ค้ำและปรับเปลี่ยนเล็กน้อย 

เ พ่ือให ้ผลิตภั ณ ฑ์คงอยู ่ในตลำดหรือปรับสู ่

นวัตกรรมใหม่เพ่ิมขึ้น.(Zhou, Yim&Tse, 2005)

 5. การส่งเสริมจากภาครัฐ

 กำรส่งเสริมจำกภำครัฐ ประกอบด้วย กำร

ได้รับกำรสนับส นุนด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

และทักษะแรงงำน ไ ด้มีนักวิจัยได้ค้นคว้ำไว้ว่ำ  

กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐนัน้ เป็นกำรเพ่ิม

โอกำสในกำรส่งออก(Collis,1991; Talman, 1991)

องค์กรท่ีมีผลป ร ะกอบกำรท่ีดี ต้องได้รับกำร

สนบัสนนุจำกหน่วยงำนกำรส่งออกและบุคลำกรที่

ผ่ำนกำรรับรอง ใ นกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมกำร

ส่งออกกำรศึกษำ ก ำรตลำดระหว่ำงประเทศอัน

เน่ืองมำจำกผลป ร ะโยชน์ของกิจกรรมกำรส่งออก

ต้องพ่ึงพำระบบนโยบำยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

(Lages, et al., 2008) นอกจำกนีก้ำรประเมนิควำม

สัมพันธ์ของกำร ต ลำดรวมกระบวนทัศน์ มีควำม

ส�ำคัญกับกำรจัด ก ำรกำรพัฒนำและรักษำควำม

สัมพันธ์มีผลต่อ ก ำรส่งออก (Lages,Lages, 

&Lages, 2005)

 เหตุผลของมุมมองเชิงสัมพันธ์ คือ กำรส่ง

ออกไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรท�ำธุรกรรมเพียงทำง

เศรษฐกิจหรือธุรกิจ แต่ยังมีควำมสัมพันธ์กัน

ระหว่ำงกำรประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรส่งออก และ

ลูกค้ำจ�ำเป็นต้องมุ ่งเน้นควำมสัมพันธ์และกำร 

ส่งออกมแีนวโน้มทีจ่ะได้รับผลกระทบจำกลกัษณะ

ควำมสัมพันธ์ท่ีมีคุณภำพ เช่น ควำมไว้วำงใจและ

ควำมมุ ่ งมั่ น  (B loemer ,  P luymaekers , 

Odekerken, 2013)กำรวิจัยทำงกำรตลำดต่ำง

ประเทศเป็นกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

คุณภำพและประสิทธิภำพกำรท�ำงำน โอบำเดีย 

และ วีดำ (Obadia, Vida, 2011)
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 6. ผู้ประกอบการ (ผู้บริหาร) 

บทบำทส�ำคัญในกำรส่งออก คือ ควำมรู ้และ

ประสบกำรณ์ทักษะของผู้จัดกำร ด้ำนกำรตลำด 

และควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ มีผลต่อกำร 

ส่งออก ในทำงกลับกันจำกมุมมองพฤติกรรมกำร

ส่งออกหมำยถึงควำมมุง่มัน่ของทรพัยำกร (กำรเงิน

กำรบริหำรและบุคคล) เพื่อกำรค้ำต่ำงประเทศกำร

ด�ำเนินงำน (Cavusgil & Zou, 1994) เพ่ือให้บรรลุ

ผลที่คำดหวังต้องด�ำเนินกำรโดยผู ้จัดกำร (ผู ้

บริหำร) ในบริบทกำรส่งออกที่มีควำมมุ ่งมั่น

สำมำรถเป ็นแนวควำมคิดกำรส ่งออกควำม

ปรำรถนำขององค์กรในกำรสร้ำงและรักษำควำม

สัมพันธ์กับลูกค้ำชำวต่ำงชำติ ควำมมุ่งมั่นที่คงที่

เป็นระดับที่องค์กรจะประสบควำมจ�ำเป็นในกำร 

ส ่งออกเพ่ือสร ้ำงและรักษำควำมสัมพันธ ์กับ 

ต่ำงประเทศ

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชำกรเป้ำหมำย คือ สมำชิกกลุ ่ม

อตุสำหกรรมำส่งออกเฟอร์นิเจอร์ สภำอุตสำหกรรม

แห่งประเทศไทย มีจ�ำนวน 115 บริษัทโดยผู้วิจัยใช้

กำรส�ำมะโนทั้งหมด 115 บริษัท เครื่องมือท่ีใช้ใน

กำรวิจัย คือ แบบสอบถำม ผ่ำนกำรตรวจสอบ

ควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ (content validity) จำก

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน พบว่ำมีค่ำ IOC 

มำกกว่ำ 0.50 ทุกรำยกำรข้อค�ำถำม ส่วนควำม 

เชื่อถือได้ของมำตรวัด ทดสอบกับผู้ประกอบกำร

เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้เป็นสมำชิกกลุ่มอุตสำหกรรม 

ส ่งออกเฟอร ์นิเจอร ์  จ�ำนวน 30 รำย พบว่ำ 

สัมประสิทธ์ิควำมเชื่อถือได้ (Cronbach’s alpha) 

ของมำตรวัดตัวแปรประจักษ์ท่ีใช ้ในกำรวิจัย  

มีค่ำมำกกว่ำ 0.70 กล่ำวได้ว่ำมำตรวัดมีควำมน่ำ

เชื่อถือสูงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรแจก

แบบสอบถำม ในช่วงเดือน ตุลำคม 2559 – 

กันยำยน 2560วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กำรวิเครำะห์

เส้นทำงควำมสัมพันธ์ (path analysis)

ผลการวิจัย

ตารางท่ี 1 อิทธิพลทำงตรง ทำงอ้อม และโดยรวมที่มีอปริมำณกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทย

อิทธิพลของ

ตัวแปร

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ทางตรง ทางอ้อม รวม

กำรเปิดตลำดกำรค้ำ 0.034 - 0.034

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 0.014 0.016 0.030

ต้นทุนกำรผลิต 0.083 0.002 0.085

กำรส่งเสริมจำกภำครัฐ 0.110 0.016 0.126

ผู้ประกอบกำร 0.104 -0.030 0.074

R2 =.290

 จำกตำรำงที ่1 พบว่ำกำรเปิดตลำดกำรค้ำ

กับคูค้่ำ คณุสมบัตขิองผลติภัณฑ์ต้นทนุในกำรผลติ 

กำรส่งเสริมจำกภำครัฐ และผู้ประกอบกำรส่งผล

ต่อปริมำณกำรส่งออกเฟอร ์นิเจอร ์ไทย เมื่อ

พิจำรณำค่ำน�้ำหนักมำตรฐำนโดยรวมพบว่ำกำร 

ส่งเสริมจำกภำครัฐเป็นกลยุทธืที่ส�ำคัญสูงสุด 

ต ่อปริมำณกำรส่งออก รองลงมำคือ ต ้นทุน 

กำรผลิต ผู้ประกอบกำร กำรเปิดตลำดกำรต้ำ และ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยสำมำรถอธิบำยได้

ร้อยละ 29



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
39

อภิปรายผล

 กำรเป ิดตลำดกำรค้ำกับคู ่ค ้ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพท่ีอำศัยปัจจัยต่ำงๆ จะส่งผลให้กำร

เพ่ิมปริมำณกำรส่งออกสูงขึ้น หน่ึงในกลยุทธ ์

ที่จะน�ำมำซึ่งควำมส�ำเร็จนั้น คือ ควำมรู้ กำรเรียน

รู้ทักษะใหม่ๆของธุรกิจน้ัน กำรเรียนรู้ และควำมรู้

ทักษะในธุรกิจน้ัน แสดงให้เห็นว่ำกำรท�ำงำน 

ร่วมกัน เป็นโอกำสส�ำหรับคู่ค้ำที่จะเรียนรู้ซึ่งกัน 

และกัน (Iyer, 2002) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ์

ส่งผลให้กำรส่งออก และผลกำรด�ำเนินงำนกำร 

ส่งออก และท�ำให้เกิดผลก�ำไรและกำรเติบโตของ

ยอดขำย (Ward &Durray,2000) ขณะท่ีต้นทุนใน

กำรผลิตผลลัพธ์ทำงกำรเงินกำรส่งออกปัจจัย 

สิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก

ในกำรอธิบำยผลกระทบต่อกำรส่งออก (Matanda 

& Freeman, 2009)เช่นเดียวกับกำรส่งเสริมจำก

ภำครัฐ ที่คลลีส และ ทอลมัน อธิบำยว่ำ กำรได้รับ

กำรสนับสนนุจำกภำครฐันัน้ เป็นกำรเพ่ิมโอกำสใน

กำรส่งออก (Collis, 1991; Talman, 1991) สดุท้ำย 

ผู ้ประกอบกำรมีบทบำทส�ำคัญในกำรส่งออก  

ควำมรู้และประสบกำรณ์ทักษะของผู้ประกอบกำร

ด้ำนกำรตลำด และควำมสมัพันธ์และควำมร่วมมอื  

มีผลต่อกำรส่งออก (Cavusgil& Zou, 1994)

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุภำสินีย์ ปริญญำ

นิพนธ์ และเสำวนีย์ สมันต์ตรีพร (2558)ท่ีพบว่ำ  

ผู้ประกอบกำรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลกำรด�ำเนิน

งำน ได้แก่ กำรีนวัตกรรม ควำมกล้ำเสี่ยง และ 

กำรด�ำเนินงำนเชิงรุก 

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู้ประกอบกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์เพ่ือกำร

ส่งออกควรเร่งรัดพัฒนำในประเด็นต่ำง ๆ ต่อไปนี้ 

คือกำรวำงแผนในกำรพัฒนำ และผลิตบุคลำกร

ของสถำนประกอบกำรให้มทัีกษะ และเป็นช่ำงฝีมอื

ที่มีฝ ีมือผลิตเฟอร์นิเจอร์โดย เฟอร์นิเจอร์ไม้ 

นอกจำกน้ีผู ้ประกอบกำรควรมีควำมรู ้  และ

ประสบกำรณ์ในกำรวำงแผนกำรตลำด กำร

ประชำสัมพันธ์ กำรแสวงหำรวมกลุ่มผลิตภณัฑ์เป็น

คลัสเตอร์ รวมทั้งกำรรักษำแรงงำนที่มีฝีมือไว้

 2. สถำนประกอบกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

เพ่ือกำรส่งออกควรเปิดตลำดกำรค้ำกับคู ่ค ้ำ 

ต่ำงประเทศด้วยกลยุทธ์เชิงพันธมิตรกับประเทศ 

คูค้่ำเพ่ิมข้ึน เพ่ือผู้ประกอบกำรจะได้รับทกัษะใหม่ๆ 

ได้เรียนรู้กำรสร้ำงสรรค์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคู่ค้ำ

ด้วยกำรหำตัวแทนจ�ำหน่ำยเพ่ิมข้ึนในประเทศคูค้่ำ 

และน�ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรขนส่ง กำรแสดง

สนิค้ำ และกำรเพ่ิมช่องทำงกำรค้ำผ่ำนสือ่ออนไลน์ 

และหลำกหลำยวิธีต่อไป

 นอกจำกนี้ กลยุทธ์กำรเพ่ิมปริมำณกำร 

ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทย คือ 1. ใช้ควำมได้เปรียบ 

ด ้ำนวัตถุดิบไม ้ที่มีอ ยู ่และหำวัตถุดิบไม ้ ใน 

ต่ำงประเทศท่ีถูกกว่ำและใช้ทดแทนไม้ในประเทศ  

เพ่ือเป็นทำงเลือกใหม่ 2. สร้ำงควำมแตกต่ำง 

และเพ่ิมมูลค ่ำให ้กับสินค ้ำโดยเน ้นคุณภำพ  

ควำมประณีต รปูแบบทีโ่ดดเด่น สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์

ของลกูค้ำต่ำงประเทศ 3. เน้นกำรเจำะตลำด Niche 

Market ท่ีมศีกัยภำพ เช่นในประเทศ รัสเซยี อนิเดยี 
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สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ซำอุดิอำระเบีย เป็นต้น  

4. สนับสนุนให้ผู ้ประกอบกำรรับงำนลักษณะ 

Contract Project 5. พัฒนำตรำสินค้ำไทยให้เป็น

ที่รู้จักในตลำดโลกแทนกำรรับจ้ำงผลิต 6. ส่งเสริม

ภำพลักษณ์แก่เฟอร์นิเจอร์ของไทยในด้ำนกำร

รักษำสิ่งแวดล้อม 7. สร ้ำงภำพลักษณ์ของ

ศูนย์กลำงตลำดส่งออกสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ของไทย

ในเอเชียผ่ำนงำนแสดงสินค้ำในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ และส่ือ/กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดอืน่ๆ

ข้อเสนอะแนะในการท�าวิจัยต่อไป

 ควรน� ำผลกำร วิจัยไปทดลองใช ้ กับ

อุตสำหกรรมอื่น ๆ ว่ำได้กลยุทธ์กำรเพ่ิมปริมำณ

กำรส่งออกใช้ได้หรือไม่
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กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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บทคัดย่อ

 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำสภำพปัญหำของกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำน 

วัดกลำงโสภณ และ 2) เสนอแนวทำงกำรฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ งำนวิจัยน้ีเป็นกำรศึกษำ

วิจัยเชิงคุณภำพ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกชุมชนบ้ำนค้อ ต�ำบลล�ำห้วยหลัว อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ 

โดยใช้วิธีกำรรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กำรลงพ้ืนที่ส�ำรวจพ้ืนที่บริเวณชุมชนบ้ำนค้อ หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 10  

กำรสัมภำษณ์แกนน�ำชำวบ้ำนท่ีได้รับกำรแต่งต้ังจำกชำวบ้ำนค้อจ�ำนวน 10 คน กำรสังเกตกำรณ์ 

แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของชำวชุมชนบ้ำนค้อ กำรถอดบทเรียนจะมีผู ้ถูกถอด 

บทเรียนทั้งหมด 9 คน เป็นผู้ร่วมกันถอดบทเรียน และผู้ถูกถอดบทเรียนทั้ง 9 คนจะเป็นผู้ทดลองปฏิบัติกำร

ในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

 ผลกำรศึกษำพบว่ำสภำพปัญหำของกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ หลังจำกที่ 

พระครูขันติธรรมรสมรณภำพ เมื่อปี พ.ศ.2549 พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ ประสบปัญหำ 3 ประกำร

ประกอบด้วย 1) ชุมชนขำดกำรมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์ 2) ชำวบ้ำนขำดควำมรู้ในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์  

3) เจ้ำอำวำสองค์ใหม่ไม่ได้สนใจและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์อย่ำงจริงจัง 

 แนวทำงกำรฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณหลังจำกน�ำแนวคิดกำรถอดบทเรียนโดยใช้

กระบวนกำรแบบ AAR ท�ำให้ได้แนวทำงกำรแก้ไขสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนประกอบด้วย 1) น�ำคนนอกเข้ำมำ

ท�ำควำมสะอำดพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ชำวบ้ำนส�ำนึกรักและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์ 2) เชิญนักวิชำกำร ผู้ที่มีควำมรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมำให้ควำมรู้ 3) นิมนต์เจ้ำอำวำสไปเย่ียม

ชมพพิิธภัณฑ์วดัทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ เพือ่ให้เกดิแรงบนัดำลใจหนักลับมำสนใจและฟ้ืนฟพูพิธิภณัฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ

ค�าส�าคัญ: กำรจัดกำร, พิพิธภัณฑ์อีสำน, พิพิธภัณฑ์วัด, พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
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ABSTRACT

 The purposes of this study were 1) to study the condition of E-San Museum at 

WatKlangsopholand 2) to find the way to develop the museum. This qualitative research collects 

the information from Ban Khor community, Lumhuailure sub-distirct, Somdet district, Kalasin 

province by surveying at Moo 4 and Moo 10 areas, interviewing ten community representatives, 

using participant and non-participant observation, as well as lesson-learning by nine people from 

the research team working together to manage the museum.

 The study showed that the three museum problems occurred after PhraKru Kunti Dhamros 

died in 2003: 1) The museum lacked community participation 2) The local people lacked of 

knowledge in museum administration 3) New prelate ignored and didn’t support the museum 

seriously.

 The museum could the developed by using lesson-learning method with AAR process 

which was the ways to solve those problems there could the done by 1) taking outsiders to clean 

the museum to stimulate community to realize the importance of the museum 2) invite scholars 

in local museum to give knowledge 3) inviting the present prelate to visit the successful temple 

museum to enable him to become interested in and want to renovate the museum.

Keywords: Management, E-San museum, Temple meseum, Local Museum

บทน�า

 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทยเกิด 

จำกส�ำนึกและควำมรักท้องถ่ินที่มักเริ่มจัดต้ัง 

โดยผู้รู้ในท้องถ่ิน เช่น พระสงฆ์ ครู ผู้น�ำชุมชนใน

ท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนั้นมีกำรเคลื่อนไหว 

อยู่ตลอดเวลำ เป็นสิ่งให้ชุมชนน้ันมีเวลำในกำร

พบปะสังสรรค์มำกขึ้น ก่อให้เกิดควำมเชื่อ ที่มี

ลักษณะเฉพำะตนเองขึ้น พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึง 

ไม่เพียงแต่สอนให้คนรู้จักคิดเป็นและท�ำให้เกิด 

สติปัญญำเท่ำน้ัน แต่ยังปลูกจิตส�ำนึกควำมรักใน

มำตุภูมิหรือท้องถ่ินอีกด้วย (ศูนย์มำนุษยวิทยำ  

สิรินธร, 2543:3-6) ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็น

แหล่งเรียนรู ้ ท่ีสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชน 

เป็นกำรเล่ำเรื่องรำวของอดีต ปัจจุบัน และสิ่งท่ี

เปลี่ยนแปลงในอนำคต เพ่ือเห็นพัฒนำกำรของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินว่ำเป็นมำอย่ำงไร มีชีวิตควำม

เป็นอยู่อย่ำงไร และในอนำคตจะเปลี่ยนแปลง

อย่ำงไร (ปริตรตำ เฉลิมเผ่ำกออนันตกูล และคณะ 

2549:133) 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนั้นผ่ำนกำรจัดแสดง

วัตถุพิพิธภัณฑ์ วัตถุพิพิธภัณฑ์ ไม่ใช่เพียงรูปแบบ

พิพิธภัณฑ์ และส่ิงของ โบรำณวัตถุ เพียงอย่ำงเดยีว

แต่สัมพันธ์กับเนื้อหำด้ำนประวัติศำสตร์ทำง

วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์สังคม และ วิถีชีวิต

วัฒนธรรมของผู้คนท่ีอยู่ตำมชุมชนต่ำงๆหรือผู้คน 

ในท้องถ่ินเดียวกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551:10) 
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 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมักจะตั้งอยู่ในวัดโดยมี

พระสงฆ์เป็นผู ้ริเริ่มในกำรตั้งและสร้ำงขึ้น โดย

เฉพำะกำรสะสมโบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่อง

กับพุทธศำสนำ ซึ่งจำกกำรรวบรวมสิ่งของใน

ลกัษณะดงักล่ำวน�ำไปสูก่ระบวนกำรเกิดพิพิธภัณฑ์

ของวัดแต่ละแห่งขึ้น อีกทั้งยังพบเห็นว่ำชุมชน 

บำงแห่งพระสงฆ์มีควำมต้ังใจด�ำเนินกำรเก็บ

รวบรวมงำนศลิปกรรม เครือ่งใช้ไม้สอยของชำวบ้ำน 

หรือผลผลิต ของชุมชน น�ำมำก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ินอย่ำงมีจุดมุ ่งหมำยส�ำหรับกำรเผยแพร่ 

ให้แก่ผู้สนใจท่ัวไป พิพิธภัณฑ์ในลักษณะดังกล่ำว

นี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสังกัดวัด มีควำมหมำย

ท่ีแสดงนยัยะเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเกิดจำกกำรรวบรวม

และจัดแสดงโดยพระภิกษุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 

เจ้ำอำวำสหรือภิกษุของวัดที่สนใจท�ำงำนทำง

วัฒนธรรม (บุบผำ จิระพงษ์, 2544: 57)

 พิพิธภัณฑ์วัดจึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีกำร

บริหำรจัดกำรโดยภำคส่วนบุคคล จัดตั้งเพ่ือ

รวบรวมโบรำณวัตถุทีเ่ก่ียวเนือ่งกับศลิปวัฒนธรรม 

ประเพณี และพุทธศำสนำ มีหน้ำท่ีเก็บรวบรวม 

อนรุกัษ์ และจดัแสดง โดยส่วนใหญ่แล้ววิถีชวิีตของ

คนไทยที่นับถือพุทธศำสนำก็จะผูกพันตั้งแต่เกิด 

จนกระท่ังตำย (สุคณิตำ คล้ำยกระแส, 2544: 35) 

 พิพิธภัณฑ์อสีำนวดักลำงโสภณ เป็นหน่ึงใน

พิพิธภัณฑ์วดัตัง้อยู่ท่ีวดักลำงโสภณ วัดกลำงโสภณ

เดิมชื่อวัดบ้ำนค้อ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับกำรก่อตั้ง

หมูบ้่ำนค้อ ในปี พ.ศ. 2410 โดยม ีพ่อใหญ่หลวงศรี 

หลวงปู่นน และชำวบ้ำนร่วมกันก่อตั้ง เพ่ือเป็น

สถำนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนเป็นที่เก็บ

สิ่งของวัตถุโบรำณที่มีมำต้ังแต่อดีตของชุมชน  

เช่น ฆ้องโบรำณ เครือ่งป้ันดนิเผำอำวุธ และ เครือ่ง

ประดับ ทีม่กีำรขดุพบ (ค�ำ เพชรเสนำ,2558) ต่อมำ

เมื่อป ี  พ.ศ. 2530 พระครูขันติธรรมรสเป ็น 

เจ้ำอำวำส ได้มกีำรเก็บรวบรวมสิง่ของ วตัถุโบรำณ

ที่มีอยู่ในวัดกลำงโสภณ และขอรับบริจำคส่ิงของ

วัตถุโบรำณจำกญำติโยม ผู้มีจิตศรัทธำ น�ำมำจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณเพ่ือ

ต้องกำรทีจ่ะพัฒนำวัดกลำงโสภณให้เป็นศูนย์กลำง

แหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน เพ่ือ ให้ชำวบ้ำน 

รักและหวงแหนสิ่งวัตถุโบรำณในชุมชนของพวก

เขำเอง มีแกนน�ำชำวบ้ำนเป็นผู้ช่วยในกำรบริหำร

จัดกำรพิพิธภัณฑ์ กำรจัดแสดงจัดแสดงแบบ 

ชำวบ ้ำนจัดกันเองโดยไม ่มี ผู ้ รู ้ เ ร่ืองเ ก่ียวกับ

พิพิธภัณฑ์ หรือหน่วยงำนใดเข้ำมำเก่ียวข้อง 

 กำรจัดแสดงแบ่งศำลำจัดแสดงเป ็น  

2 ศำลำ ศำลำที่ 1 จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ทีมีมำ

ตั้งแต่อดีต เช่น อุปกรณ์ล่ำสัตว์ จับปลำ สิ่งของที่

ใช้ในชวีติประจ�ำวัน เครือ่งมอืเกษตรกรรม อปุกรณ์

ทอผ้ำ ศำลำที่ 2 เป็นศำลำกุฏิเจ้ำอำวำสจะเป็นที่

จดัเก็บวัตถุโบรำณทีม่กีำรขุดพบ คมัภีร์ใบลำน และ

ฆ้องโบรำณ จงึท�ำให้มคีนเข้ำมำเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ 

ท้ังคนในท้องถ่ินและต่ำงถ่ินได้เข้ำมำศึกษำและ

เรยีนรู ้ซึง่วัตถุโบรำณทีจ่ดัแสดงเหล่ำน้ีจะเก่ียวข้อง

และสัมพันธ์กับประวัติศำสตร์ท้องถ่ินของชุมชน

บ้ำนค้อ

 ต่อมำเมื่อปี พ.ศ.2549 พระครูขันติธรรม

รสได้มรณภำพ พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

ก็เร่ิมซบเซำ ไม่มีคนเข้ำมำเย่ียมชมแม้แกนน�ำ 

ชำวบ้ำนพยำยำมสำนต่องำนพิพิธภัณฑ์ต่อจำก

พระครูขันติธรรมรสก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเช่น 

แกนน�ำไปขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของ

รฐับำล และ เอกชนก็ไม่มหีน่วยงำนใดเข้ำมำช่วยเหลอื 

ประชำสัมพันธ์เพ่ือขอรับบริจำคสิ่งของเพ่ือน�ำมำ

เพ่ิมจ�ำนวนสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ไม่มีใครเข้ำมำ 
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บริจำค สุดท้ำยแกนน�ำเข้ำไปขอควำมช่วยเหลือ

จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์ ให้น�ำนักศึกษำ

มำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์แต่ก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จ ใน

ทีส่ดุแกนน�ำก็เริม่ถอนตัวออกจำกพิพิธภัณฑ์ ท�ำให้

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณขำดกำรดแูลรกัษำ 

รอวันทรุดโทรม จนกระท่ังปิดตัวลง 

 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจว่ำควร

จะด�ำเนินกำรอย่ำงไรเพ่ือให้พิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ กลับมำเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต 

ให้คุณประโยชน์ต่อชุมชน ผู้เป็นเจ้ำของ ท�ำให้

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี

แนวทำงกำรจัดกำรที่เหมำะสมและสร้ำงส�ำนึก 

ร่วมว่ำพิพิธภัณฑ์เป็นของชำวบ้ำน โดยชำวบ้ำน 

เพ่ือชำวบ้ำนอย่ำงแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1.  เพือ่ศกึษำสภำพปัญหำของกำรจดักำร

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

 2. เพ่ือน�ำเสนอแนวทำงกำรฟ้ืนฟูพิพิธภณัฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณ

กรอบแนวคิดการวิจัย

 กำรศกึษำเรือ่งกำรจดักำรพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ บ้ำนค้อ ต�ำบลล�ำห้วยหลัว อ�ำเภอ

สมเดจ็ จงัหวัดกำฬสนิธ์ุ ผูศ้กึษำได้ใช้กรอบแนวคิด

กำรถอดบทเรียนซึ่งกำรถอดบทเรียน หมำยถึง 

กระบวนกำรดึงเอำควำมรู้จำกกำรท�ำงำนออกมำ

ใช้เป็นทุนในกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องท่ียำกหรือ 

ซับซ้อนข้ึนไปจำกเดิมด้วยกำรสรุปผล อธิบำย

ปรำกฏกำรณ์หรือข้อมูลใหม่ที่เกิดข้ึน ระหว่ำง 

กำรท�ำงำน (ศุภวัลย์ พลำยน้อย, 2556) กำรถอด

บทเรียนจึงเป็นกำรสกัดควำมรู้จำกประสบกำรณ์

ของผู้ปฏิบัติจริง เน้นเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในกลุ่ม

เป้ำหมำยท่ีเป็นระบบ น�ำบทเรียนที่ได้ไปสรุป และ

สงัเครำะห์เพ่ือให้ได้ควำมรูใ้หม่ โดยใช้กระบวนกำร

กำรเรียนรู้ร่วมกัน

 หลักกำรส�ำคัญในกำรถอดบทเรียนนั้น 

จะมีลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน สำมำรถแบ่งขั้นตอน

กำรถอดบทเรียนออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ (รัตนำ  

ดวงแก้ว,2553) 

 1. ขั้นเตรียมกำรถอดบทเรียน ประกอบ

ด้วย กำรสร้ำงทีมงำนถอดบทเรียนกำรสร้ำง

สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในทีมงำนถอดบทเรียนกำร

ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของทีมงำนกำรเลือกเทคนิค

กำรถอดบทเรียนท่ีเหมำะสมกับโครงกำร และ 

กำรจดัท�ำปฏิทนิวำงแผนกำรด�ำเนินกำรถอดบทเรียน

 2. ข้ันกำรถอดบทเรียน ประกอบด้วย  

กำรสร้ำงบรรยำกำศให้ผู ้เข้ำร่วมถอดบทเรียนมี

ควำมผ่อนคลำยเป็นกันเองกำรก�ำหนดกติกำใน

กำรถอดบทเรียนอย่ำงมีส่วนร่วมกำรจัดกิจกรรม 

อุน่เครือ่งเพ่ือให้ผูร่้วมถอดบทเรยีนเข้ำใจวัตถุประสงค์

และวิธีด�ำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน และกำรสกัด

ควำมรู้จำกผู้ร่วมถอดบทเรียน เพ่ือน�ำมำบันทึก

เขียนรำยงำน

 3.  ขั้นตอนกำรเขียนรำยงำน

 4.  ขัน้ตดิตำมกำรน�ำบทเรยีนไปใช้ประโยชน์

 จำกควำมหมำยและข้ันตอนของแนวคิด

กำรถอดบทเรียนที่มีควำมชัดเจนและมีควำมเป็น

ไปได้ในกำรปรับใช้ในกำรศึกษำเรื่อง กำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ บ้ำนค้อ ต�ำบล

ล�ำห้วยหลัว อ�ำเภอสมเดจ็ จงัหวัดกำฬสินธ์ุ ผู้ศกึษำ

จึงได้น�ำแนวคิดกำรถอดบทเรียนมำใช้เพ่ือเป็น

แนวทำงในกำรฟื ้นฟูพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำง

โสภณให้มีควำมยั่งยืนสืบไป
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การด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่องกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณเป็นกำรศึกษำเฉพำะกรณี (Case 

Study) โดยกำรใช้กรอบแนวคิดกำรถอดบทเรียน

เป็นกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ โดยใช้ข้อมูลหลัก

จำกกำรรวบรวมด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ ซึ่งก่อนที่

ผู ้ศึกษำจะท�ำกำรถอดบทเรียนนั้น ผู ้ศึกษำได้

ท�ำกำรศึกษำเอกสำรที่เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย บทควำมวิชำกำร หรือ บทควำมวิจัย

วิทยำนพินธ์หนังสอืประวัตศิำสตร์กำฬสนิธ์ุเอกสำร

สรุปบรรยำยควำมเป็นมำของอ�ำเภอสมเด็จ

 เมือ่ได้ศกึษำข้อมลูแล้ว ผูศ้กึษำได้ลงพ้ืนที่

ส�ำรวจบริเวณบ้ำนค้อ หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 10และ

พ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ระยะเวลำในกำร

ลงพ้ืนท่ีตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558 – เดือน

สิงหำคม 2559 โดยกำรลงส�ำรวจพ้ืนท่ีนั้นผู้ศึกษำ

ได้สนทนำพูดคุยอย่ำงไม่เป็นทำงกำร และกำร

สัมภำษณ์แบบเจำะลึกผู้ศึกษำได้เข้ำสังเกตกำรณ์

แบบไม่มีส่วนร่วมกับ ประเพณี วัฒนธรรม และ 

กำรมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

ของชำวชุมชนบ้ำนค้อเพ่ือจะได้เข้ำใจวิถีชีวิต  

ควำมเป็นอยู่ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำวชุมชน

บ้ำนค้อกับพิพิธภัณฑ์

 หลังจำกนั้นเมื่อถึงเดือนกรกฎำคม 2559 

ผู้ศึกษำจึงเริ่มสร้ำงทีมงำนเพ่ือที่จะเป็นทีมงำนใน

กำรถอดบทเรยีนเพ่ือสกัดเอำควำมรูข้องแต่คนออก

มำเพ่ือน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรฟื้นฟูและพัฒนำ

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ ซึ่งได้ผู้ถูกถอดบท

เรียน จ�ำนวนทั้งหมด 9 คนประกอบด้วย

 1) นำยค�ำ เพชรเสนำ เป็นชำวบ้ำนค้อ

ตัง้แต่ก�ำเนิดเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน และเคยเป็นแกนน�ำ

ชำวบ้ำนทีร่่วมก่อตัง้พิพิธภัณฑ์อสีำนวดักลำงโสภณ

 2)  นำยสงค์ โคตรศรีเป็นชำวบ้ำนค้อตัง้แต่

ก�ำเนิด เป็นปู่จ�้ำประจ�ำชุมชนบ้ำนค้อ และเคยเป็น

แกนน�ำชำวบ้ำนที่ร ่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ

 3)  นำยชำลี แพงแสน เป็นชำวบ้ำนค้อ

ตั้งแต่ก�ำเนิด เป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน และเคยเป็น

แกนน�ำชำวบ้ำนที่ร ่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ

 4)  นำยค�ำเพีย เพชรเสนำ ผู้ใหญ่บ้ำนค้อ 

หมู่ที่ 4

 5)  นำยค�ำบำล ถ่ินประสงค์ ผูใ้หญ่บ้ำนค้อ 

หมู่ 10

 6)  นำยสดใส ศรีชู  กรรมกำรบริหำร

วัดกลำงโสภณ

 7)  นำยทองพูล โคตรศรี โยมอุปฐำก

พระครูขันติธรรมรส

 8)  นำยค�ำชำย บุญนำมน ผู้ดูแลวัดกลำง

โสภณ (มีบ้ำนอยู่บริเวณหลังวัดกลำงโสภณ)

 9)  พระสนธยำ สรุปัญโญ พระลกูวัดกลำง

โสภณเป็นชำวบ้ำนค้อตั้งแต่ก�ำเนิด 

 เมื่อผู้ศึกษำได้ผู้ถูกถอดบทเรียนแล้วได้มี

กำรประชุมวำงแผน ในวันท่ี 5 สิงหำคม 2559 จัด

เวทีประชมุวำงแผนกำรด�ำเนินกำรคร้ังที ่1 เป็นกำร

ประชุมพูดคุยท�ำควำมเข้ำใจเบื้องต้นเก่ียวกับ

พิพิธภัณฑ์อสีำนวัดกลำงโสภณ วิถชีวิีตชำวบ้ำนค้อ 

ควำมเป ็นมำของสิ่งของในพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ สภำพปัญหำของพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ แนวทำงในกำรฟื้นฟูและพัฒนำ

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ วันที่ 13 สิงหำคม 

2559 ประชุมกันครั้งท่ี 2 เรื่องกำรจัดแสดงสิ่งของ

ในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ และควำม

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำง
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โสภณ ครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหำคม 2559 ประชุม

วำงแผนกำรเพ่ือทีจ่ะหำคนเข้ำมำศกึษำเรยีนรูแ้ละ

เข้ำมำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

 

ผลการวิจัย

 พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณต้ังอยู่ใน

บริเวณวัดกลำงโสภณ บ้ำนค้อชุมชนบ้ำนค้อเป็น

ชุมชนดั้งเดิมในพ้ืนท่ี ต�ำบลล�ำห้วยหลัว อ�ำเภอ

สมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2410 

โดย พ่อใหญ่กมแสง และ พ่อใหญ่สุริยะ ได้น�ำ 

ชำวบ ้ำนอพยพมำสร ้ำงหมู ่บ ้ำนขึ้น บริ เวณ 

หนองดินจี่ ซึ่งมีต้นค้อขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมำกจึงได้

ต้ังชือ่หมูบ้่ำนตำมชือ่ของต้นค้อทีข่ึน้อยูเ่ป็นจ�ำนวน

มำกว่ำ“บ้ำนค้อ” (ค�ำ เพชรเสนำ, 2558) ปัจจุบัน

บ้ำนค้อ แบ่งกำรปกครองออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ 4 

และหมู่ 10มี จ�ำนวน ประชำกรรวมกัน 1,371 คน 

เป็นชำย 674 คน เป็นหญิง 697 คน ประกอบอำชพี 

ท�ำนำ และเลีย้งสตัว์ อำศยัแหล่งน�ำ้จำกอ่ำงเก็บน�ำ้

หนองดินจี่ในกำรอุปโภค และบริโภค ภำษำที่ใช้

ติดต่อสื่อสำรกันในชีวิตประจ�ำวันคือภำษำอีสำน 

(ค�ำเพีย เพชรเสนำ,2558)

 วัดกลำงโสภณเป็นวัดประจ�ำบ้ำนค้อ  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2410 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับกำร

ก่อตั้งหมู ่บ ้ำน มีพ ่อใหญ่หลวงศรี (พ ่อใหญ่ 

จำนสุข) กับ หลวงปู่นนและชำวบ้ำนร่วมมือกัน

สร้ำงวัดขึ้น โดยให้ชื่อว่ำวัดบ้ำนค้อต่อมำเมื่อ  

ปี พ.ศ. 2482 วัดบ้ำนค้อได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดกลำง

โสภณ ปัจจุบันวัดกลำงโสภณมีพระจ�ำพรรษำ 

3 รปู คอื เจ้ำอธิกำรทวีศิลป์ ปณุณวุฑโฒ เจ้ำอำวำส

วัดกลำงโสภณพระสุดท่ีรัก ปัญญำวุฒิโธ และ 

พระสนธยำ สุรปัญโญ (ค�ำ เพชรเสนำ,2558)

 ภำยในวัดกลำงโสภณยังมีพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณ ที่ก ่อต้ังข้ึนเมื่อป ี พ.ศ.

2530โดย พระครูขันติธรรมรส อดีตเจ้ำอำวำส

วัดกลำงโสภณองค์ท่ี 13 เพ่ือต้องกำรท่ีจะให้

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณเป็นศูนย์กลำง

แหล่งเรียนรู้ของชุมชน สิ่งของ และวัตถุโบรำณที่

จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์น้ันเกิดจำกกำรเก็บรวบรวม 

และขอบริจำคสิ่งของจำกชำวบ้ำน ผู้มีจิตศรัทธำ 

 เมื่อคร้ังพระครูขันติธรรมรสยังมีชีวิตอยู่มี

ผู้เข้ำมำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

แต่เมื่อพระครูขันติธรรมรสได้มรณภำพไปแล้ว

พิพิธภัณฑ์ก็เริ่มไม่มีผู้เข้ำมำเย่ียมชม แม้แกนน�ำ

ชำวบ้ำนจะหำแนวทำงที่ท�ำให้คนเข้ำมำเย่ียมชม

พิพิธภัณฑ์ก็ไม่สำมำรถที่จะท�ำให้คนเข้ำมำเย่ียม

ชมพิพิธภัณฑ์ได้ สุดท้ำยก็ต้องพำกันถอยออกไป 

พิพิธภณัฑ์อสีำนวัดกลำงโสภณจงึต้องถูกปล่อยให้

กลำยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกือบร้ำงตั้งแต่นั้นมำ

 1. สภาพปัญหาของการจัดการพพิธิภณัฑ์

อีสานวัดกลางโสภณ

 เมือ่ผูศ้กึษำได้ลงพ้ืนทีบ่รเิวณชมุชนบ้ำนค้อ

หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 10ได้เข้ำไปส�ำรวจพ้ืนท่ีโดยใช้

ควำมคุ้นเคยกับ นำยชำลี แพงแสน ซึ่งรู้จักกับ 

ผู ้ศึกษำตั้งแต่ก่อนลงภำคสนำมจึงได้ขอควำม

อนเุครำะห์นำยชำลแีพงแสน สร้ำงควำมคุน้เคยกบั

ชำวบ้ำนค้อ เมือ่ชำวบ้ำนเริม่คุน้เคยกับผูศ้กึษำแล้ว 

ผูศ้กึษำจงึได้ปรกึษำหำรอืกับแกนน�ำชำวบ้ำน และ

ผู้ใหญ่บ้ำนว่ำจะน�ำแนวคิดกำรถอดบทเรียนมำ

ศึกษำสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนในพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ เพ่ือฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑ์กลับมำมี

ชีวิตอีกครั้ง ซึ่งแกนน�ำชำวบ้ำนและผู้ใหญ่บ้ำน 

ก็เห็นชอบ และสนับสนุนแนวทำงกำรศึกษำที่ 

ผู้ศึกษำได้น�ำเสนอ
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 ดังน้ันในวันท่ี 5 สิงหำคม 2559 จึงได้จัด

เวทีประชุมวำงแผนกำรด�ำเนินกำรเป็นกำรประชุม

พูดคุยท�ำควำมเข้ำใจเบื้องต้นเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์

อสีำนวัดกลำงโสภณ วิถีชวิีตชำวบ้ำนค้อ ควำมเป็น

มำของสิ่งของในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

สภำพปัญหำของพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

ซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลน้ันคือผู้ท่ีถูกถอดบทเรียน จึงท�ำให้

ทรำบสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ ประกอบด้วย

 1) ชุมชนขำดกำรมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์ 

เน่ืองจำกกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำง

โสภณทีผ่่ำนมำ ด�ำเนินกำรโดยพระครขูนัตธิรรมรส 

และแกนน�ำจ�ำนวน 3 คน ได้แก่นำยค�ำ เพชรเสนำ 

นำยชำลี แพงแสน และ นำยสงค์ โคตรศรี ซึ่งชำว

บ้ำนไม่ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรพิพิธภัณฑ์ 

ชำวบ้ำนจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นผู้เข้ำมำ

เย่ียมชม และเป็นผูบ้รจิำคสิง่ของเท่ำน้ัน อ�ำนำจใน

กำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับ

พระครูขันติธรรมรสและแกนน�ำ เมื่อพระครูขันติ

ธรรมรสมรณภำพไปแล้ว ชำวบ้ำนจึงไม่สำมำรถ

เข้ำมำจัดกำรพิพิธภัณฑ์ได้เนื่องจำกไม่ได้มีส่วน

ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น 

 2) ชำวบ้ำนขำดควำมรู ้ในกำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์ กำรจัดแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑ์นั้น

เป็นลักษณะท่ีชำวบ้ำนจัดกันเอง ไม่ได้จัดแสดงให้

เป็นหมวดหมู ่วัตถุและสิง่ของท่ีน�ำมำจดัแสดงขำด

กำรบรรยำยถึงเรื่องรำวควำมเป็นมำ และคุณค่ำ

ควำมส�ำคัญของสิ่งของ หรือโบรำณวัตถุชิ้นนั้น 

ท�ำให้วัตถุโบรำณหรือสิ่งของที่น�ำมำจัดแสดงน้ัน

ขำดควำมน่ำสนใจ วัตถุสิ่งของมีจ�ำนวนเท่ำเดิม 

ไม่มีกำรปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติม และยังไม่มีกำร

จัดท�ำทะเบียนสิ่งของและวัตถุโบรำณ

 3) เจ้ำอำวำสองค์ใหม่ไม่สนใจพิพิธภัณฑ์

เน่ืองจำกเจ้ำอำวำสเห็นว่ำควรพัฒนำวัดในด้ำน

อืน่ๆมำกกว่ำอำท ิกำรบรูณปฏิสงัขรณ์สิง่ปลกูสร้ำง

ภำยในวัด กำรจัดภูมิทัศน์ภำยในวัดให้ดูสวยงำม 

และกำรสร้ำงศรัทธำให้เกิดข้ึนในหมู่ชำวบ้ำน ส่วน

กำรจดักำรพิพิธภัณฑ์ถูกจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัเป็น

อันดับท้ำย ท�ำให้พิพิธภัณฑ์เร่ิมทรุดโทรมไม่มีใคร

เข้ำมำสนใจเย่ียมชม 

 เมื่อทรำบถึงสภำพปัญหำแล้วผู้ที่ถูกถอด

บทเรียนได้เสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขสภำพ

ปัญหำเพ่ือปฏิบัติกำร ดังนี้

 1) ควรให้ชำวบ้ำนต่ำงถ่ิน เข้ำมำช่วย

กระตุ้นให้ชำวบ้ำนค้อได้เกิดกำรตื่นตัว โดยน�ำชำว

บ้ำนต่ำงถ่ินเข้ำมำท�ำควำมสะอำดพิพิธภัณฑ์

 2) ควรเชญินักวิชำกำร ผูท่ี้มคีวำมรู้ในเรือ่ง

ของสิ่งของ โบรำณวัตถุ มำให้ควำมรู้ และข้อมูล 

เร่ืองรำวสิง่ของ โบรำณวัตถุ เพ่ือกระตุน้ให้ชำวบ้ำน

เกดิ ส�ำนึกรกัและหวงแหนในสิง่ของ วัตถุโบรำณ ที่

มีมำตั้งแต่บรรพบุรุษ 

 3) ควรนิมนต์เจ ้ำอำวำสไปเย่ียมชม

พิพิธภัณฑ์วัดอื่นท่ีประสบควำมส�ำเร็จ เพ่ือให้เจ้ำ

อำวำสเกิดแรงบันดำลใจหันกลับมำสนใจและ

พัฒนำพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

 2. แนวทางการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์อีสาน

วัดกลางโสภณ

 1) การกระตุ้นเตือนให้ชาวบ้านค้อเกิด

ความตื่นตัวเมื่อได้แนวทำงข้อเสนอกำรแก้ไข

สภำพปัญหำเพ่ือฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์แล้ว จึงนัดวันท่ี

จะลงไปปฏิบัติกำรตำมข้อเสนอท่ีสรุปผลจำกกำร

ถอดบทเรียน วันที่ 7 สิงหำคม 2559 ทีมงำนถอด

บทเรียน ได้ไปขอควำมร่วมมือกับ โรงเรียนขวัญ

ฤทัยพัฒนวิชญ์ อ�ำเภอนำมน จังหวัดกำฬสินธุ์ ซึ่ง
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อยู่ต่ำงถ่ิน น�ำนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 3 มำช่วย

ท�ำควำมสะอำดพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

จ�ำนวนนักเรียนท้ังหมด 26 คน โดยในขณะที่

ท�ำควำมสะอำดนั้นได ้มีชำวบ ้ำนค ้อมำคอย

สังเกตกำรณ์

 2) การเชิญนักวิชาการมาให้ความรู ้

ข้อมูล เรือ่งราวสิง่ของ โบราณวตัถุ เพือ่กระตุน้

ให้ชาวบ้านเกดิส�านึกรักและหวงแหนในสิง่ของ

วัตถุโบราณท่ีมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษวันที่ 13 

สิงหำคม 2559 จัดเวทีประชุมกันครั้งที่ 2 เรื่องกำร

จัดแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

มีกำรระดมควำมคิดของทีมงำนถอดบทเรียน

พิพิธภัณฑ์และผู้ศึกษำ เพ่ือสกัดควำมรู้สิ่งของ ใน

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณว่ำมทีมีำอย่ำงไร มี

คุณค่ำอย่ำงไร เพ่ือจะแยกกำรจัดหมวดหมู่ และ

สำมำรถเล่ำควำมเป็นมำทีเ่ก่ียวข้องกับวิถีชวิีตของ

ชำวชุมชนบ้ำนค้อได้ สิ่งของในพิพิธภัณฑ์อีสำน

วดักลำงโสภณเป็นตัวเล่ำเรื่อง ไดข้้อสรุปว่ำควรจัด

ส่วนแสดงออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1)

กำรคมนำคม เช่น เกวียน ล้อ ส่วนท่ี 2)อำวุธ เช่น 

ปืนเพลงิ หน้ำไม้ ขวำนถำก มดี พลเุป่ำลกูดอกส่วน

ที่ 3) เครื่องจับสัตว์ เช่น ไซ แงบ ข้อง ซูด แห ส่วน

ท่ี 4) อปุกรณ์ในครวัเรอืน เช่น กระติบ๊ข้ำว หวดสำน 

กระบุง กระบม ส่วนท่ี 5)เครื่องทอผ้ำ เช่นฟีม อัก 

ขำเปีย อุปกรณ์เลี้ยงหม่อนไหม ส่วนท่ี 6) อุปกรณ์

กำรเกษตร เช่น ครำดนำด�ำ แอกใส่หลัง คันไถ ขอ

ไม้ไผ่ และส่วนที่ 7) ประเพณี เช่น ฮำงหด (ที่รดน�้ำ

สงฆ์) กลอง ฆ้อง แคน เป็นต้น โดยผู้ท่ีให้ข้อมูล

ควำมเป็นมำและคุณประโยชน์ของสิ่งของน้ันคือ

ปรำชญ์ท้องถ่ิน เมือ่พิพิธภัณฑ์อสีำนวดักลำงโสภณ

ถูกจัดให้เป็นหมวดหมู่แล้วทีมงำนถอดบทเรียนจึง

ได้จัดเวทีครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 สิงหำคม 2559 ประชุม

วำงแผนกำรเพ่ือทีจ่ะหำคนเข้ำมำศกึษำเรยีนรูแ้ละ

เข้ำมำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์อสีำนวดักลำงโสภณ ทีป

ระชุมสรุปว่ำจะขออนุญำตน�ำเด็กนักเรียนชุมชน

บ้ำนค้อรำษฎร์บ�ำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�ำชุมชน

บ้ำนค้อ ได้เข้ำมำเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์อสีำนวัดกลำง

โสภณเพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้เยำวชนในท้องถ่ินได้

ส�ำนึกรักและภูมิใจในท้องถ่ินของตนเองปรำกฏว่ำ 

วันท่ี 3 กันยำยน2559 มีครูจำกโรงเรียนบ้ำนค้อ

รำษฎร์บ�ำรุง ได้น�ำนักเรียนโรงเรียนบ้ำนค้อรำษฎร์

บ�ำรุง ในระดับชั้น ป.4– ป.6 จ�ำนวน 38 คน เข้ำมำ

เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ โดยมี

ปรำชญ์ท้องถ่ินเป็นผู้น�ำชม และให้ข้อมูล

 3) นิมนต ์ เจ ้าอาวาสไปเ ย่ียมชม

พิพิธภัณฑ์วัดท่ีอ่ืนท่ีประสบผลส�าเร็จเพื่อให้

เกิดแรงบันดาลใจ ผู้ศึกษำและผู้ท่ีถูกถอดบท

เรียนได้พิจำรณำและเสนอว่ำจะนิมนต์เจ้ำอำวำส

ไปเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ พ้ืนบ ้ำนวัดพุทธมงคล  

อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำมเนื่องจำก 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ เกิดจำกควำมร่วมมือในกำร

จัดกำรพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักดังนี้  

1) นักวิชำกำร 2) ชำวบ ้ำน 3) ผู ้น�ำชุมชน  

4) เจ้ำอำวำส และ 5) พระลกูวัด จงึท�ำให้พิพิธภัณฑ์

พ้ืนบ้ำนวัดพุทธมงคลด�ำรงอยู่ด้วยและมีผู้เข้ำมำ

เย่ียมชม ดังน้ันผู้ศึกษำและผู้ที่ถูกถอดบทเรียน 

จึงได้เข้ำไปนิมนต์เจ้ำอำวำสวัดกลำงโสภณเพ่ือที่

จะพำไปเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำนวัดพุทธมงคล 

แต่ท่ำนก็ไม่สะดวกเดินทำงไป เนื่องจำกติดกิจ

นิมนต์หลำยครั้ง ท�ำให้ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไข

ปัญหำตำมแนวทำงที่เสนอได้ เน่ืองจำกจ�ำกัดด้วย

ระยะเวลำ ท�ำให้ต้องรอแก้ไขปัญหำในส่วนนีต่้อไป

ในอนำคต



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
52

อภิปรายและสรุปผล

 กำรจดักำรพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

บ้ำนค้อ ต�ำบลล�ำห้วยหลัวอ�ำเภอสมเด็จ จังหวัด

กำฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�ำเสนอแนวทำง 

กำรฟ ื ้ น ฟู พิ พิธภัณฑ ์อี สำน วัดกลำง โสภณ  

กำรศึกษำพบว ่ำ  สภำพป ัญหำที่ เ กิดขึ้นใน

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณเกิดขึ้นจำก  

กำรท่ีชำวบ้ำนไม่ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมกับพิพิธภณัฑ์ 

อีกทั้งกำรขำดควำมรู้ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ และ  

เจ้ำอำวำสองค์ใหม่ไม่ได้สนใจพิพิธภัณฑ์จำก

สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับผลกำรศึกษำ

ของกับ กำรศึกษำของ (ซำรีนำ จุลธีระ,2550:  

16-17) ท่ีสรุปกำรบริหำรจัดกำรของพิพิธภัณฑ์

วัดหนังรำชวรวิหำร เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 

ว่ำ กำรบรหิำรงำนของพิพิธภัณฑ์และกำรตดัสนิใจ

ทั้งหมดขึ้นกับเจ้ำอำวำส เนื่องจำกว่ำท่ำนเจ้ำ

อำวำส (พระครูสังฆรักษณ์สุภำทโร) เป็นผู้ริเริ่ม 

ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดหนัง จึงเป็นผู้รับผิดชอบและ

ควบคุมกำรบริหำรงำนท้ังหมดเพียงผู้เดียว แม้จะ

มีแนวร่วมในกำรจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ในเรื่องของ 

งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์วัดหนัง

นั้นก็เป็นเงินส่วนตัวของท่ำนพระครูสังฆรักษณ์สุ

ภำทโรเงินท่ีได้รับบริจำคจำกผู้ท่ีศรัทธำ และเงินที่

ได้จำกกำรรับบริจำคจำกคนในชุมชน แต่ปัจจัย 

ท่ีแตกต่ำงกันระหว่ำงพิพิธภัณฑ์วัดหนัง กับ 

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณน้ันคือเรื่องของ 

ขั้นตอนในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ เพรำะพิพิธภัณฑ์

วัดหนังจะมีกำรว่ำจ้ำงบริษัทหรือหน่วยงำนที่

เชี่ยวชำญเฉพำะเข้ำมำด�ำเนินงำน ส่วนพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณนั้นไม่ได้มีหน่วยงำนใดท่ี

เชี่ยวชำญเข้ำมำช่วยในกำรด�ำเนินงำนพิพิธภัณฑ์

เลย เป็นกำรจัดแสดงแบบชำวบ้ำนจัดกำรกันเอง 

ไม่มหีลกักำรในกำรจดัพิพิธภณัฑ์ จนกระท่ังพระครู

ขันติธรรมรสมรณภำพ สิ่งของ วัตถุโบรำณใน

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ ท่ีเคยจัดแสดง

แบบไหน ก็ เป ็นแบบน้ัน คงเดิม  ไม ่มีกำร

เปล่ียนแปลงและพัฒนำส่ิงของวัตถุโบรำณก็เริ่ม

สูญหำยไปเพรำะไม่มีกำรตีทะเบียนสิ่งของวัตถุ

โบรำณสอดคล้องกับกำรศึกษำของ (สมลักษณ์ 

เจริญพจน์ และคณะ,2547:25-26)อธิบำยถึงควำม

ส�ำคญัของกำรจดัท�ำทะเบยีนวัตถุว่ำ เป็นกำรจดัท�ำ

หลักฐำนเพ่ือให้ทรำบถึงประวัติ ท่ีมำ จ�ำนวน

รำยกำรท้ังหมดท่ีมีอยู ่ในพิพิธภัณฑ์อีกทั้งเป็น

เคร่ืองมอืทีส่�ำคญัทีป้่องกันวัตถุทีเ่ก็บรกัษำไว้ไม่ให้

สูญหำย

 ควำมสอดคล้องของผลกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ

กับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในท่ีท�ำกำรศึกษำท�ำให้

สำมำรถอธิบำยได้ว่ำปัญหำเก่ียวกับกำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์อสีำนวดักลำงโสภณเกิดจำกกำรผกูขำด

กำรจัดกำรโดยอดีตเจ้ำอำวำสและแกนน�ำไม่ก่ีคน

 แนวทำงกำรน�ำเสนอเพ่ือฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณโดยวิธีกำรถอดบทเรียนแบบ 

AAR ท�ำให้ได้แนวทำง 3 ประกำรดังนี้ 1. ควรให้

ชำวบ้ำนต่ำงถิ่น เข้ำมำช่วยกระตุ้นให้ชำวบ้ำนค้อ

ได้เกิดกำรต่ืนตวั 2) ควรเชญินักวิชำกำร ผูท่ี้มคีวำม

รู้ในเรื่องของสิ่งของ โบรำณวัตถุ มำให้ควำมรู้และ 

3) ควรนิมนต์เจ้ำอำวำสไปเย่ียมชมพิพิธภัณฑ ์

วัดอื่นที่ประสบควำมส�ำเร็จแนวทำงกำรถอดบท

เรียนท่ีได้สอดคล้องกับกำรศึกษำของ (ยุทธดนัย สี

ดำหล้ำ,2550) อธิบำยว่ำเทคนิคกำรถอดบทเรียน

ในปัจจุบันนั้นมีอยู่มำกมำยกำรเลือกใช้เทคนิค

ต่ำงๆมกัจะมำพร้อมในช่วงเวลำทีเ่หมำะสมในกำร

ด�ำเนินกำร และวัตถุประสงค์ กำรถอดบทเรียนว่ำ

ต้องกำรรู ้หรือเข้ำใจซับซ้อนแค่ไหนซึ่งเทคนิค 
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กำรถอดบทเรียนท่ีนิยมใช้กันอยู ่ในปัจจุบันมี  

4 เทคนิค คือ 1)กำรทบทวนระหว่ำงปฏิบัติ หรือ 

AAR 2) กำรทบทวนหลงักำรปฏิบตั ิ3) กำรประเมนิ

สิทธิผลกำรท�ำงำน หรือ PM และ4) เทคนิคแผนที่

ผลลพัธ์ หรอื OM ผูศ้กึษำเลอืกน�ำกำรถอดบทเรยีน

แบบ AAR หรือ After Action Review Technique 

เป็นกำรทบทวนระหว่ำงปฏิบัติในระหว่ำงปฏิบัติ

กำรซึ่ ง เหมำะสมกับกำรน�ำมำถอดบทเรียน

พิพิธภณัฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ เพรำะกำรถอดบท

เรียนแบบ AAR นั้น สำมำรถท�ำในระหว่ำงที่ปฏิบัติ

กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำนโสภณได้ทันที ท�ำได้

ง่ำย ใช้เวลำไม่นำน สำมำรถเรียนรู้ระหว่ำงท�ำงำน

เพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบัติกำรให้ดีขึ้น มำเป็นเครื่อง

มือ สร้ำงแกนน�ำชำวบ้ำนจัดเวทีกำรถอดบทเรียน

เพ่ือระดมควำมคิดและปฏิบัติกำรแก้ไขสภำพ

ปัญหำที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์

 กำรจัดเวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน 

ควำมรู้กับผู้ที่ถูกถอดบทเรียน ใช้ศำลำกำรเปรียญ

วัดกลำงโสภณเป็นเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ จัดเวที

ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ังหมด 3 ครั้ง โดยแบ่ง

ค�ำถำมออกเป็น 3 ชุด จัดเวทีครั้งที่  1 วันที่ 

5 สิงหำคม พ.ศ.2559 ใช้ค�ำถำมชุดที่ 1 คือเพ่ือ

ท�ำควำมเข้ำใจเบื้องต้นเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ ตั้งแต่ ควำมเป็นมำของชุมชน 

บ้ำนค้อ วิถีชีวิตของชุมชนบ้ำนค้อ กำรก่อต้ัง

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ ควำมเป็นมำและ

คุณค่ำของสิ่งของ โบรำณวัตถุในพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ และกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำร

จัดตัง้พพิธิภณัฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ จดัเวทคีรั้งที่ 

2 วันท่ี 13 สงิหำคม พ.ศ.2559 ใช้ค�ำถำมชดุท่ี 2 คอื 

เพ่ือให้เห็นปรำกฏกำรณ์ทีเ่กิดขึน้ เหน็ถึงสภำพของ

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่

เกือบร้ำงและสภำพของกำรจดัส่ิงของในพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณจัดเวที คร้ังที่ 3 วันท่ี 27 

สิงหำคม พ.ศ.2559 ใช้ค�ำถำมชุดท่ี 3 คือ คิดหำวิธี

กำรท่ีสำมำรถน�ำไปปฏิบัติกำรจริงในกำรอนุรักษ์

และพัฒนำพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

 ควำมสอดคล้องของผลกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ

กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นท�ำให้สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ

แนวทำงกำรฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์วัดท่ีเกิดจำกสภำพ

ปัญหำกำรผูกขำดอ�ำนำจในกำรจดักำรน้ันสำมำรถ

แก้ปัญหำได้ด้วยวิธีกำรกระตุ้นจิตส�ำนึกให้ชำว

บ้ำนรู้สึกรักและหวงแหน เมื่อชำวบ้ำนเริ่มเข้ำมำมี

ส่วนร่วมในกำรจดักำรจ�ำเป็นทีจ่ะต้องเพ่ิมพูนควำม

รู ้ในเรื่องของกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ให้ชำวบ้ำน

สำมำรถด�ำเนินกำรเองได้และปรับเปล่ียนทัศนคติ

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรวัดโดยตรงให้หัน

กลับมำสนใจพิพิธภัณฑ์ในฐำนะเป็นแหล่งเรียนรู้

ของชุมชน

 แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณ บ้ำนค้อ ต�ำบลล�ำห้วยหลัว 

อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ ที่น�ำเสนอแนวทำง

กำรแก้ไขสภำพปัญหำเป็นเพียงกำรน�ำเสนอ

แนวทำงเบื้องต้น ของกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ใน

อนำคต จ�ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะต้องมีกำรด�ำเนินกำร 

ปรับปรุง แก้ไข อย่ำงต่อเนื่อง โดยกลุ่มคนที่มำจำก

ชุมชนภำยในเป ็นแกนหลัก นักวิชำกำรหรือ 

ผู ้มีควำมรู ้ท่ีมำจำกภำยนอกเป็นส่วนสนับสนุน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนต่ำงๆ รวม

ทั้งภำคประชำชนหรือชำวบ้ำนควรต้องเข้ำมำมี

บทบำทสนบัสนุนทัง้หมดนี ้เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์อสีำน

วัดกลำงโสภณเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรำกฐำน ผูกติด 

ยึดโยงกับชุมชน อันจะสร้ำงส�ำนึกควำมภำคภูมิใจ

ในควำมเป็นท้องถ่ินและมีควำมมั่นใจที่จะพัฒนำ
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แก ้ไขปรับปรุงให ้มีควำมย่ังยืน กำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์จึงสำมำรถตอบสนองควำมภำคภูมิใจ

ให้กับคนในชุมชนและที่ส�ำคัญย่ิงกว่ำ คือ สร้ำง

ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้เป็นเจ้ำของพิพิธภัณฑ์

นั้นเอง

ข้อเสนอแนะ

 1) ข้อเสนอแนะต่อชุมชน แกนน�ำชำว

บ้ำน เป็นผู้ท่ีสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนของ

ภมูปัิญญำท้องถิน่ และในด้ำนของขนบธรรมเนยีม

ประเพณี แต่มีจุดอ่อนคือ ขำดองค์ควำมรู้ที่จะมำ

จัดกำรพิพิธภัณฑ์ หำกได้รับกำรอบรม หรือกำรได้

รบัข้อมลูในเรือ่งของกำรจดักำรพิพิธภณัฑ์จะท�ำให้

มีควำมรู้เพ่ิมข้ึน และควรที่จะมีกำรส่งเสริมให้เด็ก

และเยำวชน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ เพรำะจะท�ำให้ได้

ซึมซับ เกิดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์มำกข้ึน

 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเห็นควรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำร

จัดกำรพิพิธภัณฑ์ร่วมกับชำวบ้ำนและพระสงฆ์ 

โดยด�ำเนินกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณและ

บุคคลำกรเท่ำที่จ�ำเป ็น โดยให้ชำวบ้ำนและ 

พระสงฆ์เป็นแกนน�ำในกำรด�ำเนินกำรจัดกำร  

เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู ้พัฒนำและสร้ำง

ควำมเข้มแข็งให้กับพิพิธภัณฑ์สืบไป

 3) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรให้มีกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่องของโบรำณวัตถุ 

ที่มีกำรขุดพบบริเวณชุมชนบ้ำนค้อ เรื่องรำวที ่

เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และพัฒนำ ต่อพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณ เพ่ือน�ำองค์ควำมรู้ท่ีได้ไปสู่

กำรจัดกำรให้พิพิธภัณฑ์ย่ังยืนสืบไป
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บทคัดย่อ

 งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสังเครำะห์งำนวิจัยกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ินจำกฐำนข้อมูล

ของกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั (สกว.) และ 2) เพ่ือศกึษำข้อมลูภำคสนำมโดยอำศยัข้อมลูจำกกำรสงัเครำะห์

ปัญหำเก่ียวกับกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ินจำกฐำนข้อมูล อันประกอบด้วย ด้ำนรำยได้ ด้ำนรำยจ่ำย และ

ด้ำนหนี้สำธำรณะ โดยกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเทศบำลในเขตเมืองเช่น เทศบำลปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

กับเทศบำลต�ำบลเขำคริสิ จงัหวัดก�ำแพงเพชร งำนวิจยันีเ้ป็นงำนวิจยัเชงิคณุภำพ ใช้กำรสมัภำษณ์และกำร

สนทนำกลุ่มกับสัมภำษณ์เชิงลึกบุคลำกรท้องถ่ินระดับต่ำงๆ เช่น รองนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยก

เทศมนตรี และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบกำรคลัง แห่งละ 10 คน รวม 20 คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์

เน้ือหำเพ่ือให้ได้ข้อมลูทีอ่ิม่ตวั ผลกำรวิจยัพบว่ำ ชดุงำนวิจยัท่ีเน้นกำรสนบัสนนุระบบกำรคลงัท้องถ่ินระดบั

เทศบำล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทงำนวิจัยท่ีสนับสนุนระบบกำรคลังท้องถ่ินด้ำนกำรจัดเก็บ

ภำษ ี2) ประเภทกำรสนบัสนุนระบบกำรคลงัท้องถ่ินด้วยเครือ่งมอืต่ำงๆ และชดุงำนวิจยัทีเ่น้นกำรสนับสนนุ

กำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลังท้องถ่ินระดับเทศบำลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทท่ีสนับสนุน

กำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลังด้ำนรำยรับและรำยจ่ำยและหนี้สำธำรณะ 2) ประเภทท่ีสนับสนุนกำรกระ

จำยอ�ำนำจทำงกำรคลังด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดกำร และกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ินระดับ

เทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเทศบำลต�ำบลเขำคิริส จังหวัดก�ำแพงเพชร พบว่ำ แหล่งที่มำ

ของรำยได้ อิทธิพลทำงกำรเมือง ศักยภำพของผู้จัดเก็บภำษี และกำรใช้เครื่องมือในกำรจัดเก็บภำษีตำม

สภำพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนในกำรจัดกำรกับภำษี

ที่จัดเก็บได้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้เทศบำลนครปำกเกร็ดนนทบุรีมีประสิทธิภำพกว่ำที่เทศบำลต�ำบล

เขำคิริส ส�ำหรับกำรใช้จ่ำยเนื่องจำกเทศบำลต�ำบลเขำคิริสต้ังอยู่ในเขตภูมิภำค อีกท้ังแหล่งท่ีมำของรำยได้

ก็มีน้อยกว่ำเทศบำลนครปำกเกร็ด อิทธิพลทำงกำรเมืองก็ไม่ซับซ้อนเช่นกับเทศบำลนครปำกเกร็ด แต่ก็มี

กำรใช้จ่ำยงบประมำณเช่นเดียวกันคือตำมแผนและระเบยีบของกระทรวงมหำดไทย อย่ำงไรก็ตำมกำรแก้ไข

ปัญหำอันเกิดจำกเขตเมืองมีควำมรุนแรงและซับซ้อนกว่ำ ท�ำให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณขำดกำรยืดหยุ่น 
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และกำรก่อหนีส้ำธำรณะยังเป็นเรือ่งใหม่ของสงัคมไทย กำรขำดควำมรูใ้นกำรก่อหนีส้ำธำรณะเพ่ือน�ำมำใช้

ด�ำเนินกำรในกิจกำรสำธำรณะของเทศบำลมีควำมแตกต่ำงกันในเร่ืองของกำรมีบุคลำกรผู้เช่ียวชำญเรื่อง

หนี้สำธำรณะ กำรก่อหนี้สำธำรณะของเทศบำลนิยมก่อหนี้สำธำรณะในสถำบันกำรเงินของรัฐบำลเป็นส่วน

ใหญ่ ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดมำกมำยในกำรเข้ำถึงสินเชื่อเพื่อน�ำมำใช้จ่ำยในกิจกำรสำธำรณะ ดังนั้น หำกมีกำร

ศึกษำกำรก่อหนี้สำธำรณะท่ีเพ่ิมมูลค่ำให้กับกำรบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพย่อมท�ำให้หน้ีมีควำม

จ�ำเป็นในกำรพัฒนำท้องถ่ินให้เข้มแขง็และย่ังยืน จงึควรมกีำรศกึษำควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ร่วมด้วย 

ค�าส�าคัญ: บริหำรกำรคลังท้องถ่ิน ด้ำนรำยได้ ด้ำนรำยจ่ำย และด้ำนหน้ีสำธำรณะ 

ABSTRACT

 This research aims 1) to synthesize the local fiscal administrative research from the 

research fund database (TRF), and 2) to study field data based on the synthesis of local fiscal 

administration from such databases consisted of income, expenditure and public debt by 

comparison, municipalities in urban areas, for example, Pakkret Municipality of Nonthaburi With 

the Khao Khiris municipality of Kamphaeng Phet. This research is a qualitative research. The data 

were collected by Group discussions and in-depth interviews with local authorities, such as vice 

mayors, mayor counselors and 20 staffs responsible for the fiscal administration of each of 20 

people. And the data were analyzed by content analysis to obtain saturated data. The findings 

found that Research packages focused on supporting local municipal finance systems are divided 

into 2 types: 1) research categories supporting local fiscal systems; 2) types of local fiscal support; 

The research series focused on supporting the local fiscal decentralization in municipalities, which 

were divided into 2 types: 1) the type supporting the fiscal decentralization of revenues and 

expenditures, and 2) the types supporting fiscal decentralization. Management efficiency and 

local fiscal administration at Pakkret Municipality of Nonthaburi and Khao Khiris Municipality of 

Kamphaeng Phet were found that the source of income, political influence, potential of Tax Collector 

Utilization of taxation tools in economic, social and cultural contexts, as well as public confidence 

in the management of collected taxes, is most effective in helping Pakkret Municipality of 

Nonthaburi be more efficient than Khao Khiris municipality of Kamphaeng Phet. This is because 

the Khao Khiris Municipality is located in the region. The source of income is less than Pakkret 

Municipality and political influence is not as complex as with Pakkret Municipality. The budget is 
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the same, according to the plans and regulations of the Ministry of Interior. However, the problem 

of urbanization is more severe and complex. The budget disbursement is not flexible. And public 

debt is also a new thing in Thai society. The lack of knowledge of such debt financing for public 

service use in municipalities varies considerably. Commitment of municipal debt is mainly 

attributable to government financial institutions. Therefore, if there is a study of the debt-to-value 

ratio for public services to be effective, the public debt will be necessary for local development 

to be strong and sustainable and also economic value should be studied together.

Keywords: local fiscal management, revenue side and public debt

บทน�า

 กำรกระจำยอ�ำนำจจำกรัฐบำลกลำงสู ่

รัฐบำลท้องถ่ินเป็นกำรมอบภำรกิจและให้อ�ำนำจ

กำรบริหำรแก่องค์กรในระดับล่ำงหรือในระดับ 

ท้องถ่ิน ซึ่งนักวิชำกำรยอมรับว่ำ กำรกระจำย 

อ�ำนำจจำกรัฐบำลกลำงสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินมีควำมชัดเจนเมื่อมีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 (สกนธ์ วรญัญูวฒันำ, 2554: 4) ต่อจำก

นั้นจึงมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพระรำชบัญญัติ

ก�ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยล�ำดับ อย่ำงไร

ก็ตำมแม้กำรกระจำยอ�ำนำจจะถูกมองว่ำเป็นกำร

พัฒนำประชำธิปไตยในระดับรำกหญ้ำ แต่ตลอด

ช่วงระยะเวลำของกำรกระจำยอ�ำนำจเกิดปัญหำ

และอุปสรรคจ�ำนวนมำก และกำรกระจำยอ�ำนำจ

ที่ถือว่ำประสบควำมล้มเหลวและไม่เป็นอิสระคือ

กำรบริหำรกำรคลัง และถึงแม้ว่ำกำรกระจำย 

อ�ำนำจจะประสบควำมล้มเหลว แต่ได้มีควำม

พยำยำมของหน่วยงำนระดับกระทรวง กรม  

ผลักดันให้กำรกระจำยอ�ำนำจเกิดขึ้นอย่ำงประสบ

ควำมส�ำเ ร็จ เช ่น ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ตลอดจน

กระทรวงมหำดไทย เป็นต้น โดยพยำยำมก�ำหนด

เป้ำหมำยแห่งควำมส�ำเร็จบนหลักกำรที่ก�ำหนดไว้

ในรฐัธรรมนูญ ซึง่กระบวนกำรแรกมกีำรผลกัดนัให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มมีควำมสำมำรถ

และกำรเมืองเป็นของตนเอง โดยเปิดโอกำสให้มี

กำรเลือกตั้ง เน้นกำรมีส่วนร่วมระดับท้องถ่ิน 

ประชำชนเขตควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิด

เห็นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่ำงอิสระ 

ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท่ีมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกับหน่วยงำน

ระดับกรมของส่วนภูมิภำค จึงดูเหมือนว่ำกำร

กระจำยอ�ำนำจทำงกำรเมืองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินน่ำจะประสบควำมส�ำเร็จมำกกว่ำ 

ด้ำนอื่นๆ และพบว่ำ มีปัญหำด้ำนกำรซื้อสิทธ ์

ขำยเสียง กำรเล่นพรรคเล่นพวกที่ส่งผลกระทบ 
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ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณะ ในขณะที่ 

กำรกระจำยอ�ำนำจทำงบุคลำกร รัฐบำลกลำง 

กระทรวงมหำดไทยและกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถ่ินออกแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

ควำมสำมำรถในกำรจดักำรกับบคุลำกรของตนเอง 

ซึ่งมีควำมเป็นอิสระจำกหน่วยงำนส่วนกลำง 

ภำยใต้สังกัดรัฐบำลกลำง แต่ผลปรำกฏอย่ำงเป็น

รูปธรรมว่ำกำรกระจำยอ�ำนำจเก่ียวกับบุคลำกร  

ยังคงไม่สำมำรถมีอิสระจำกส่วนกลำงและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทั้งอ�ำนำจยังอยู่ภำยใต ้

กำรดูแลของส่วนกลำงมำกจนเกินไป และประเด็น

สุดท้ำยกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลัง ซึ่งเป็น

หัวใจของกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินจ�ำนวนไม่น้อยขำดอิสระทำงกำรคลัง 

ที่มีควำมเก่ียวข้องกับรำยรับ รำยจ่ำยและหนี้

สำธำรณะ (ฐิติเทพ สิทธิยศและคณะ: 2559; 

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และคณะ, 2559; วีรศักดิ์ 

เครือเทพ: 2555;ดิเรก ป ัทมสิริวัฒน์:2551; 

จรสั สวุรรณมำลำ:2538) ซึง่ไม่สำมำรถก�ำหนดกำร

ตัดสินใจได้อย่ำงอิสระ จนกระท่ังเกิดกำรลดทอน

ควำมส�ำคัญของกลไกส ่วนท ้อง ถ่ินท่ีส�ำคัญ  

เช่น สภำท้องถ่ินและควำมคิดเห็นของประชำชน  

ผูบ้รหิำรทีช่นะกำรเลอืกต้ังท้องถ่ิน เป็นต้น ซึง่ตลอด

ระยะเวลำของกำรประสบกับปัญหำดังกล่ำว 

นักวิชำกำรและนักปฏิบัติต่ำงพยำยำมหำทำงออก

เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเป็นอิสระทำงกำรคลัง 

มำโดยตลอด โดยเฉพำะส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัยที่มีกำรสนับสนุนงบประมำณ

จ�ำนวนมหำศำลให้แก่บรรดำนักวิจัยที่มีควำม

สำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำของท้องถ่ิน โดยจำก

ฐำนข ้อมูลสกว. พบว ่ำ มีผลกำรศึกษำจำก 

ผู้เชี่ยวชำญทำงกำรคลังท้องถ่ินจ�ำนวนมำก ได้ข้อ

ค้นพบจำกกำรศึกษำที่มีควำมน่ำสนใจและเป็น

ประโยชน์หำกเกิดกำรต่อยอดผลกำรศึกษำใน

อนำคต

 จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญให้ผู้วิจัยสนใจในกำร

สังเครำะห์กำรศึกษำเก่ียวกับกำรบริหำรกำรคลัง

ท้องถ่ินจำกฐำนข้อมูลของส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  เ พ่ือประมวลผล 

กำรศึกษำเก่ียวกับกำรบริหำรคลังท้องถ่ินมำใช้ใน 

กำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิจำกผู้บริหำรและผู้มีส่วน

เก่ียวข ้องกับกำรบริหำรกำรคลังท ้องถ่ินของ

เทศบำลในเขตที่ ต้ังทั้งในส่วนกลำงและส่วน

ภูมิภำคเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมตำมสถำนกำรณ์ท่ี

เกิดขึ้นจริงของกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ินในพ้ืนท่ี

นั้นๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1)  เพ่ือสังเครำะห์งำนวิจัยกำรบริหำรกำร

คลังท้องถ่ินจำกฐำนข้อมูลของส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 

 2)  ศกึษำข้อมลูภำคสนำมโดยอำศยัข้อมูล

จำกกำรสังเครำะห์เก่ียวกับกำรบริหำรกำรคลัง 

ท ้องถ่ินจำกฐำนข้อมูลของส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) อันได้แก่ ด้ำนรำยได้  

ด้ำนรำยจ่ำย และด้ำนหนี้สำธำรณะ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 สังเครำะห์งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำร 

กำรคลังท้องถ่ินจำกฐำนข้อมูลของส�ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) โดยพิจำรณำ

ประเด็นกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ิน จำกนั้นน�ำข้อ

ค้นพบจำกกำรสงัเครำะห์ข้อมลูกำรบริหำรกำรคลงั

ท้องถ่ินจำกฐำนข้อมลูดงักล่ำวมำศกึษำภำคสนำม 
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โดยแบ่งออกตำมเขตท่ีตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินระดับเทศบำลเป็นหลัก โดยก�ำหนดให้

เทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีท�ำเลท่ีตั้งในเขตเมือง และ 

ก�ำหนดให้เทศบำลเขำคิริส อ�ำเภอพรำนกระต่ำย 

จังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินที่มีท�ำเลที่ตั้ งในเขตภูมิภำค แล ้วท�ำกำร

สัมภำษณ์บุคลำกรท้องถ่ินระดับต่ำงๆ เช่น นำยก

เทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยก

เทศมนตรี และเจ้ำหน้ำท่ีที่รับผิดชอบกำรคลัง แห่ง

ละ 10 คน นอกเหนือจำกกำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยยัง

ใช้เอกสำรท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีปรำกฏ

ในภำคสนำม อำทิ ข้อมลูเก่ียวกบัสถติ ิเอกสำรทำง

รำชกำร เป็นต้น ประกอบกำรศึกษำ มีขั้นตอนกำร

สังเครำะห์ ดังนี้

 ค้นหำงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำร

กำรคลังท้องถ่ิน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 ก�ำหนดค�ำส�ำคัญ (Key Words) ส�ำหรับ

กำรสืบค ้น อำทิ  ค�ำว ่ำ กำรกระจำยอ�ำนำจ 

(Decentralization) กำรบริหำรกำรคลัง (Fiscal 

Administration) กำรคลงั (Fiscal) ภำษ ี(Taxation) 

กำรบริหำรท้องถ่ิน (Local Administration) 

เทศบำล (Municipality)

 ค้นหำฐำนข้อมูลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับ 

กำรศกึษำด้ำนกำรคลังท้องถิน่ ก�ำหนดให้คน้หำใน

ฐำนข้อมูลของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

(สกว.)

 เลือกงำนวิจัยท่ีได้จำกกำรค้นหำ โดย

ท�ำกำรประเมินควำมเก่ียวข้องกับประเด็นทำง 

กำรคลังท้องถ่ิน ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์ของกำรเลือก 

งำนวิจัย 2 เกณฑ์ ได้แก่

 เกณฑ์งำนวิจัยท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับกำร

บริหำรกำรคลังท้องถิ่นโดยตรง ได้แก่ รำยรับ รำย

จ่ำย หนี้สำธำรณะ ควำมสมดุลทำงกำรคลัง และ

ช่องทำงกำรจัดเก็บรำยได้ เป็นต้น 

 เกณฑ์งำนวิจัยท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับกำร

บรหิำรกำรคลงัท้องถิน่โดยอ้อม เช่น กำรบรหิำรงำน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงสร้ำงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กำรจัดบริกำรสำธำรณะ 

เป็นต้น

นอกเหนือจำกค�ำส�ำคัญและเกณฑ์กำรเลือกงำน

วิจัยดังกล่ำว ผู้วิจัยใช้ค�ำส�ำคัญอ่ืนๆ เพ่ือให้มีกำร

ค้นหำงำนวิจัยอย่ำงครอบคลุม เช่น กำรปกครอง

ท้องถ่ิน (Local Government) งบประมำณรำยจ่ำย 

รำยรับและรำยจ่ำยท้องถ่ิน หนี้สำธำรณะ รวมถึง

ค�ำว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในขณะท่ีเกณฑ์

กำรเลือกงำนวิจัยจะให้ควำมส�ำคัญกับงำนวิจัย 

ทุกประเภทท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับกำรบริหำรกำร

คลังท้องถ่ินทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อยำ่งไรก็ตำม

แม้ว่ำกำรศึกษำงำนวิจัยจำกฐำนข้อมูลส�ำนักงำน

สนับสนุนกำรวิจัยจะปรำกฏงำนวิจัยท่ีตรงตำม

เกณฑ์กำรคัดเลือกงำนวิจัยเพียง 23 ผลงำน  

แต่จ�ำนวนผลงำนต่ำงๆ มีชุดโครงกำรย่อยอีก

จ�ำนวนมำก ซึง่มำกพอต่อกำรสงัเครำะห์กำรบรหิำร

คลังท้องถ่ิน ตลอดจนสำมำรถน�ำมำใช้ก�ำหนด

แนวทำงพัฒนำท้องถ่ินอย่ำงเป็นรูปธรรม 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 จำกกำรตรวจสอบเบือ้งต้น พบว่ำ งำนวิจยั

ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรศึกษำจำกทั้ง 23 ผลงำน สำมำรถ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มท่ี 1 งำนวิจัยที่

เน้นกำรสนับสนนุระบบกำรคลงัท้องถ่ินขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 2) กลุ่มที่ 2 งำนวิจัยที่

เน้นกำรสนับสนุนกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยท้ังสองกลุ่ม 

มีควำมแตกต่ำงกันทั้งวัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

แนวคิดกำรวิจัย และข้อค ้นพบอย่ำงชัดเจน  

ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 

 งำนวิจัยท่ีเน้นกำรสนับสนุนระบบกำร

บริหำรกำรคลังท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท จ�ำนวน  

8 ผลงำนได้แก่

 ประเภทกำรสนับสนุนระบบกำรบรหิำรกำร

คลังท้องถ่ินด้ำนกำรจัดเก็บภำษีได้แก่ ผลงำนของ

จรัส สุวรรณมำลำและคณะ (2548) จรินทร์  

เทศวำนิชและคณะ (2552) พำเกียรติ สมำนบุตร 

และคณะ (2553) และพำเกียรติ สมำนบุตร และ

คณะ (2556) ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ (2559)

 ประเภทกำรสนับสนุนระบบกำรบริหำร 

กำรคลังท้องถิ่นด้วยเครื่องมืออ�ำนวยควำมสะดวก

ได้แก่ บัญชร ส่งสัมพันธ์และคณะ (2552) รัฐภูมิ 

ใจกล้ำ (2552) และบัญชร ส่งสัมพันธ์และคณะ 

(2555)

 งำนวิจัยท่ีเน้นกำรสนับสนุนกำรกระจำย 

อ�ำนำจทำงกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท จ�ำนวน 15 ผลงำน 

ได้แก่

 ประเภทกำรสนับสนุนกำรกระจำยอ�ำนำจ

ทำงกำรคลังด้ำนรำยรับรำยจ่ำยและหนี้สำธำรณะ 

ได้แก่ ผลงำนของจรญูศร ีชำยหำดและคณะ (2545) 

ศุภัช ศุภชลำศัยและคณะ (2545) สมชัย สัจจพงศ์ 

และคณะ (2545) ชลธิชำ วิศรุตวงศ์ และคณะ 

(2548) สุภำรัตน์ ตรีไตรลักษณะและคณะ (2555 

ฐิติเทพ สิทธิยศและคณะ (2557) สุมนมำลย์  

กรวยสวัสดิ์และคณะ (2557) เรวดี กระโหมวงศ์ 

และคณะ (2558) กตัญญู แก้วหำนำม และคณะ 

(2559) และฐิติเทพ สิทธิยศและคณะ (2559) 

มิ่งขวัญ คงเจริญและคณะ (2559)

 ประเภทกำรสนับสนุนกำรกระจำยอ�ำนำจ

ทำงกำรคลังด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร

จัดกำร ได้แก่ ผลงำนของสถำบันพัฒนำสยำม 

(2549) จิตประพัฒน์ สำยโสภำ และไพบูลย์  

ช่ำงเรียน (2557)และวลัยพร ชิณศรีและคณะ 

(2557) สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และคณะ (2559)

 อย ่ำงไรก็ตำมเหตุผลส�ำคัญของกำร 

แบ่งประเภทลกัษณะดงักล่ำว นอกเหนือจำกควำม

แตกต่ำงของวัตถุประสงค์และข้อค้นพบ ผู้วิจัยให้

ควำมส�ำคัญกับกรอบแนวคิดกำรวิจัยท่ีผู ้ วิจัย 

ใช้เป็นแนวทำงกำรศกึษำเป็นหลกั ซึง่พบว่ำมคีวำม

แตกต่ำงกันโดยกรอบแนวคดิของผลงำนกำรศกึษำ

ประเภทที ่1 มคีวำมหลำกหลำยในกำรแก้ไขปัญหำ

กำรคลังท้องถ่ิน มีกำรใช้ทฤษฏีเครือข่ำย ทฤษฏี

ทำงเศรษฐศำสตร์ ในขณะท่ีกรอบแนวคิดของ 

ผลกำรศึกษำประเภทท่ี 2 ให้ควำมส�ำคัญกับ 

กรอบแนวคิดกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลังหรือ 

ควำมเป็นอิสระทำงกำรคลังเป็นหลัก  

วิธีการเก็บข้อมูล 

 กำรสนทนำกลุ่ม เพ่ือเปิดประเด็นศึกษำ 

สร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงนักวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล 

และน�ำเข้ำสู ่ประเด็นที่สนใจศึกษำเก่ียวกับกำร

บริหำรกำรคลังจ�ำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 4 คน ทั้งใน

เทศบำลนครปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ และเทศบำล

ต�ำบลเขำคิริส จังหวัดก�ำแพงเพชร 
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 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก ส�ำหรับผู้ให้ข้อมูล 

เชิงลึกได้แก่นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 

หรอืผูท้ีน่ำยกเทศมนตรมีอบหมำย จ�ำนวนเทศบำล

ละ 2 คน รวมจ�ำนวน ผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังสิ้น จ�ำนวน 

20 คน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท� ำกำร วิ เครำะห ์ เนื้ อหำ  (Conten t 

Analysis) ร่วมกับวิธีกำรวิเครำะห์แก่นสำระ โดย

วิเครำะห์ไป พร้อมกับกำรเก็บข้อมูล และด�ำเนิน

กำรตำมขั้นตอนโดยย่อ คือ วิเครำะห์และจัดระบบ 

ข้อมูล และแยกหมวด หมู่ของข้อมูล โดยเร่ิมจำก

กำรให้ดัชนีข้อมูลเชิงคุณภำพ แล้วจัดกลุ่มดัชนี

สร้ำงเป็นประเด็นย่อย จำกนั้นรวมกลุ่มประเด็น

ย่อยข้ึนมำเป็นประเด็นหลัก  
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 - ประเภทงานวิจยัท่ีสนบัสนนุระบบการคลงัท้องถ่ินด้านการจดัเก็บภาษี 
 - ประเภทงานวิจยัท่ีสนบัสนนุระบบการคลงัท้องถ่ินด้วยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  

 
 
 

 - ประเภทการสนบัสนนุการกระจายอํานาจทางการคลงัด้านรายรับและรายจ่ายและหนี ้
 - ประเภทการสนบัสนนุการกระจายอํานาจทางการคลงัด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการ 

 
 

 - การสนทนากลุม่                   -การวิเคราะห์เนือ้หา 
 - การสมัภาษณ์เชิงลกึ   

  
ภาพที่ 1 สรุปกรอบแนวคดิสําหรับการวิจยั 

 
ผลการวจิัย  
 ประเภทงานวิจัยที่สนับสนุนระบบ
การคลังท้องถิ่นด้านการจัดเกบ็ภาษี 
 ชุดงานวิจัยส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้
ทฤษฎี  การจัดการด้านการบ ริหารการคลัง
ท้องถ่ินภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาทิ 
ทฤษฏีเครือข่ายเพ่ือการทํางานร่วมกันในการ
จัดเก็บรายได้ (ภาษีนํา้มัน ภาษียาสูบ)ระหว่าง
หน่วยงานท้องถ่ินเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีฐานคติท่ีว่า หากหน่วยงาน
ท้องถ่ินมีการรวมตวักนัจะทําให้การจดัเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้  โครงสร้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัตีกรอบโครงสร้าง
ความสมัพันธ์กันอย่างแนบแน่นในเร่ืองบทบาท

และหน้าท่ี รวมถึงศกัยภาพทางด้านการบริหาร
การคลงั ซึ่งปัญหาการบริหารการคลงัส่วนใหญ่
เกิดจากการจัดเก็บรายได้ท่ีไร้ประสิทธิภาพไม่
เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ดงัจะเห็น
ได้ว่า ชุดงานวิจัยส่วนใหญ่เน้นหนักไปท่ีการ
ผนวกรวมกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เป็น
หลัก อาทิ  ประเด็นการจัดเก็บภาษี  หลักการ
จดัเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการเสียภาษี 
และผลกระทบจากการจดัเก็บภาษี เป็นต้น 

ประเภทการสนับสนุนระบบการคลัง
ท้องถิ่นด้วยเคร่ืองมือต่างๆ  
 ชดุงานวิจยัส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั
การวิจยัเชิงปฏิบตักิารเพ่ือให้บคุลากรท่ีรับผิดชอบ
ทางการคลังมีการปฏิบัติและวัดผลอย่างเป็น
รูปธรรมจากการฝึกฝนการพัฒนาเคร่ืองมือ

งานวิจัยท่ีสนับสนุนระบบการคลัง
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

งานวิจัยท่ีสนับสนุนการกระจาย
อํานาจทางการคลังขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

กรอบแนวคิดการวิจัยเน้นความ
หลากหลาย เช่น ทฤษฏีเครือข่าย 
เศรษฐศาสตร์ฯลฯ 

ก รอบ แน ว คิ ด ก าร วิ จั ย เน้ น ใ ห้
ความสําคญักบัการกระจายอํานาจ
ทางการคลงัเป็นหลกั 

การเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู 

ภาพท่ี 1 สรุปกรอบแนวคิดส�ำหรับกำรวิจัย
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ผลการวิจัย 

 ประเภทงานวิจัยท่ีสนับสนุนระบบการ

คลังท้องถ่ินด้านการจัดเก็บภาษี

 ชุดงำนวิจัยส่วนใหญ่มีกำรประยุกต์ใช้

ทฤษฎี กำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ิน

ภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อำทิ ทฤษฏี

เครือข่ำยเพ่ือกำรท�ำงำนร่วมกันในกำรจัดเก็บรำย

ได้ (ภำษีน�้ำมัน ภำษียำสูบ)ระหว่ำงหน่วยงำนท้อง

ถ่ินเพ่ือก่อให้เกิดประสทิธิภำพและประสทิธิผล โดย

มีฐำนคติท่ีว่ำ หำกหน่วยงำนท้องถ่ินมีกำรรวมตัว

กันจะท�ำให้กำรจัดเก็บภำษีมีประสิทธิภำพมำกย่ิง

ขึน้ นอกจำกนัน้ โครงสร้ำงองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินยังตกีรอบโครงสร้ำงควำมสมัพันธ์กันอย่ำงแนบ

แน่นในเรื่องบทบำทและหน้ำที่ รวมถึงศักยภำพ

ทำงด้ำนกำรบริหำรกำรคลัง ซึ่งปัญหำกำรบริหำร

กำรคลังส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจัดเก็บรำยได้ท่ีไร้

ประสิทธิภำพไม่เป็นไปตำมสภำพเศรษฐกิจและ

สังคม ดังจะเห็นได้ว่ำ ชุดงำนวิจัยส่วนใหญ่เน้น

ห นักไ ป ท่ีกำรผนวกรวมกรอบแนว คิดทำง

เศรษฐศำสตร์เป็นหลัก อำทิ ประเด็นกำรจัดเก็บ

ภำษี หลักกำรจัดเก็บภำษีอย่ำงมีประสิทธิภำพ วิธี

กำรเสียภำษี และผลกระทบจำกกำรจัดเก็บภำษี 

เป็นต้น

 ประเภทการสนับสนุนระบบการคลัง

ท้องถ่ินด้วยเครื่องมือต่างๆ 

 ชุดงำนวิจัยส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือให้บุคลำกรที่รับผิดชอบ

ทำงกำรคลังมีกำรปฏิบัติและวัดผลอย่ำงเป็นรูป

ธรรมจำกกำรฝึกฝนกำรพัฒนำเครื่องมือสนับสนุน

ระบบกำรคลังที่ให้ควำมส�ำคัญกับโครงสร้ำงฐำน

ข้อมูลกำรเสียภำษีประเภทต่ำงๆ เช่น ภำษีบ�ำรุง

ท้องที่และประเภทท่ีดิน ภำษีบ�ำรุงท้องถ่ิน เป็นต้น 

และให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพ่ิมศักยภำพบุคลำกร

ให้สำมำรถใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลภำษีท้อง

ถ่ินให้ช�ำนำญประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรคลัง

อย่ำงเป็นระบบ นอกจำกน้ันยังให้ควำมส�ำคัญกับ

ทฤษฏีกำรบริหำรงำนเชิงกลยุทธ์ หลักสมรรถนะ 

วัฒนธรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยี

สำรสนเทศทำงกำรคลัง กำรตัดสินใจกำรน�ำข้อมูล

เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้กับกำรบริหำรกำรคลัง

ท้องถ่ินเพ่ือมุง่สูก่ำรเปลีย่นแปลงอย่ำงเป็นรปูธรรม

ของบุคลำกรท้องถ่ินที่ขำดควำมรู้ทำงกำรคลังโดย

มุ่งหวังให้เกิดกำรเรียนรู้และน�ำควำมรู้ไปปรับปรุง

ระบบกำรคลังสืบไป

 ข้อมูลภาคสนาม

 ด้านรายได้

 ปัญหำโครงสร้ำงรำยได้เป็นปัญหำท่ีเกิด

ขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งขัด

กับเจตนำรมย์ของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ท่ีมุ่ง

หวังให้เกิดกำรกระจำยอ�ำนำจทำงคลงัอย่ำงเตม็รปู

แบบ แต่ในควำมเป็นจริงยังเกิดอุปสรรคมำกมำย

ท้ำยที่สุดส่งผลให้เกิดปัญหำกำรถ่ำยโอนภำรกิจ 

งบประมำณ บุคลำกร จำกส่วนกลำงสู ่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง

และท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขำดควำม

คล่องตัวในกำรบริกำรสำธำรณะ ปัญหำที่เกิดจำก

โครงสร้ำงทำงกฎหมำยท่ีไม่ได้รบักำรปรับปรุงแก้ไข

ได้ก่อให้เกิดกำรขำดควำมเป็นอิสระทำงกำรคลัง 

ขำดควำมเป็นอิสระทำงกำรบริหำรทั้งในแง่กำร

ขำดรำยได้หลักเป็นของตนเอง กำรขำดควำม

สำมำรถในกำรพ่ึงตนเองทำงกำรคลังซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีแหล่งรำยได้หลักจำกช่อง
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ทำงต่ำงๆ ได้แก่ รำยได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รำยได้

จำกภำษีที่รัฐบำลจัดเก็บให้ รำยได้ที่รัฐบำล 

แบ่งให้ เงินอุดหนุน เป็นต้น แต่เป็นแหล่งรำยได้ที่

เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มำกนัก 

เมื่อพิจำรณำจำกจ�ำนวนเงิน เดิมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินจ�ำนวนไม่น้อยประสบปัญหำควำม

สำมำรถกำรจัดเก็บภำษีท้องถ่ินรูปแบบต่ำงๆ  

ในขณะเดียวกันกำรจัดกำรด้ำนกำรคลังไม่ก่อ 

ให้เกิดนวัตกรรมท้องถ่ินที่มีควำมทันสมัยหรือ

สอดคล้องกับบริบทของสังคม ทั้งในแง่ควำม

สำมำรถกำรจัดเก็บรำยได้ ควำมรู้ของบุคลำกร 

และกำรสร้ำงเครือข่ำย อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำร

กำรคลังมีทิศทำงท่ีดีขึ้น โดยเฉพำะเทศบำลในเขต

เมืองได ้มีกำรผลักดันให ้เกิดกำรจัดเก็บภำษ ี

รูปแบบใหม่ เน้นกำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจร  

มีกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศอย่ำงทั่วถึงและ 

มีประสิทธิภำพ บุคลำกรที่รับผิดชอบหน้ำท่ีบริหำร

งบประมำณและดูแลระบบกำรคลังท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ

ในกำรจดัเก็บภำษท้ีองถ่ินทีด่ขึีน้ซึง่เป็นผลจำกกำร

ได้รบักำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินท่ีมีนโยบำย

ผลักดันให้บุคลำกรท้องถ่ินมีกำรเรียนรู้ในกำรใช้

เครื่องมือจัดกำรเก็บภำษี เช่น มีกำรวำงแผนกำร

จัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ภำษีอำกรฆ่ำสัตว์ 

โดยอำศัยข้อมูลประกอบกำรจัดเก็บเพ่ือให้ทรำบ

ต�ำแหน่งที่ตั้งหรือสถำนท่ีอยู่อำศัยของผู้เสียภำษี 

นอกจำกนัน้บคุลำกรท้องถ่ินแผนกอืน่ๆ เช่น แผนก

ประชำสมัพันธ์ กองคลงั หรอืส่วนทีม่คีวำมเก่ียวข้อง

กับกำรจดัเก็บภำษจีะได้รบักำรอบรมในกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวก มกีำรกำรแจ้งโทษของกำรไม่เสยีภำษี

ท้องถ่ินให้แก่ประชำชนทรำบเป็นอย่ำงดี

 ด้านรายจ่าย

 พระรำชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครอง 

ส ่วนท้องถ่ินได้ให ้อ�ำนำจแก่องค์กรปกครอง 

ส ่วนท้องถ่ินทุกระดับมีควำมเป็นอิสระในแง ่

กำรบริหำรงบประมำณ แต่กำรพัฒนำโครงสร้ำง 

พ้ืนฐำนให้เข้มแข็ง จ�ำเป็นต้องพ่ึงภำคเอกชน  

บริษัท ห้ำงร้ำนต่ำงๆ น่ันหมำยควำมว่ำ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจ�ำเป็นต้องว่ำจ้ำงเอกชนมำ

ด�ำเนินกำรและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

อนัเป็น หลักเกณฑ์และวิธีกำรทีก่ระทรวงมหำดไทย

ก�ำหนด อำทิ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำร

บริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 ซึ่งระบ ุ

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ประมูล) รวมถึงต้องปฏิบัติ

ตำมพระรำชบัญญัติว ่ำด้วยควำมผิดเก่ียวกับ 

กำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2542  

ที่มีวิธีกำรเสนอรำคำขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินและบริษทั โดยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติท�ำหน้ำที่ 

ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนที่ส่อว่ำทุจริตส่งผลให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�ำนวนไม่น้อยปฏิบัติ

ผิดระเบียบจนกระทั่งน�ำมำสู่กำรฟ้องร้องกรณี 

กำรทุจริตฮั้วประมูล ซึ่งมีท้ังกรณีท่ีกระท�ำผิดจริง

และกระท�ำผิดโดยควำมไม่ชัดเจนของกฎหมำย  

มรีำยละเอยีดและข้ันตอนกำรปฏบิตัมิำกจนเกินไป

และไม่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมกำรปฏิบตังิำน

ระดับท้องถ่ิน แม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีปัญหำกำรเบิกจ่ำย ซึ่งไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

ส่วนกลำง กำรตคีวำมอ�ำนำจกำรใช้จ่ำยสำธำรณะ

ของท้องถ่ิน ปัญหำหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย และ

ควำมไม่สอดคล้องของกำรเบกิจ่ำยในสถำนกำรณ์
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พิเศษ แต่ปัจจุบันมีควำมพยำยำมเปลี่ยนแปลง

กลไกต่ำงๆ โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินด�ำเนินกำรส่งข้อมูลบำงส่วนที่เป็นปัญหำ 

ด้ำนกำรจัดกำรกำรคลังขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินให้แก่กระทรวงมหำดไทย และส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินพิจำรณำ จนกระท่ังท�ำให้

รัฐบำลปรับกฎเกณฑ์ต่ำงๆ โดยผ่อนระเบียบลง  

เช่น กำรเพ่ิมจ�ำนวนงบประมำณส�ำหรับวิธีกำร

ตกลงรำคำ กำรเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกำรประมูล

รำคำ โดยก�ำหนดให้ส�ำนักงบประมำณเป็น 

ผู้มีบทบำทหลักกับโครงกำรขนำดใหญ่ซึ่งท�ำให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุระดบัมคีวำมคล่องตวั

ในกำรบริหำรรำยจ่ำยมำกย่ิงขึ้น 

 ด้านหน้ีสาธารณะ 

 เทศบำลในเขตภูมภิำคมบีทบำทกำรก่อหนี้

สำธำรณะไม่มำกนัก เหตุผลส�ำคัญเกิดจำกกำร 

ก่อหน้ีสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ไทยมีข้อจ�ำกัดทำงกฎหมำยและข้อโต้แย้งเก่ียวกับ

จริยธรรมและเพ่ือให้เทศบำลในเขตภูมภิำคด�ำเนิน

กิจกรรมสำธำรณะให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ 

ของกำรกระจำยอ�ำนำจพ่ึงตนเองได้ จึงก�ำหนดให้

เทศบำลมีหน้ำท่ีเกือบทุกภำรกิจในกำรให้บริกำร

สำธำรณะ รวมถึงโครงกำรขนำดใหญ่ท่ีต้องมี 

เจ้ำภำพรับผิดชอบในกำรผลักดันเพ่ือให้โครงกำร

ต่ำงๆ ประสบควำมส�ำเรจ็และสร้ำงประโยชน์ให้กับ

ท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืนและโครงกำรขนำดใหญ่จ�ำเป็น

ต้องมกีำรกู้ยืมเงนิเพ่ือกำรลงทุน เน่ืองจำกข้อจ�ำกัด

ของงบประมำณท้องถิ่นท่ีมีจ�ำนวนไม่มำก ปัญหำ

ดงักล่ำวแตกต่ำงกับปัญหำกำรขำดควำมเป็นอสิระ

ทำงกำรกู ้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ขนำดเล็ก ซึ่งกำรน�ำเงินกู้ยืมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  

ในขณะเดียวกันประชำชนมองว่ำกำรกู้ยืมเงิน 

เพ่ือกำรลงทุนไม่มีควำมจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์

ต่อชมุชนท้องถ่ิน ซึง่กำรน�ำเงนิไปใช้ผดิวัตถุประสงค์

เกิดควบคูกั่บกำรขำดกำรสร้ำงระบบบญัช ีกำรสร้ำง

วิจัยทำงกำรคลัง รวมถึงสภำพคล่องขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ถือว่ำเป็นควำมผิดพลำด 

ของผูบ้รหิำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รำยจ่ำยที่

เกดิจำกกำรกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องได้รับกำรตรวจสอบจำก

หน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ ส�ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน และคณะกรรมกำร

กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ขำดข้อมูลหลักเกณฑ์กำรกู้ยืมเงิน ไม่มีหน่วยงำน

ใดท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรกู้ยืมเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินจะประสบปัญหำกำรขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ

จนกระทั่งไม่สำมำรถกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน

อย่ำงคล่องตวั แต่มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่ี

ควำมสำมำรถในกำรกู้ยืม มีกำรน�ำเงินมำใช้ลงทุน

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุง

อำคำรส�ำนักงำนให้มีควำมทันสมัย ในขณะ

เดยีวกันสอดคล้องกบัข้อมลูกำรกู้ยืมเงนิขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำง 

ต่อเนื่อง โดยบุคลำกรท้องถ่ินให้ควำมสนใจในกำร

เข้ำร่วมอบรมขัน้ตอนและระเบยีบกำรกู้ยืมเงนิของ 

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ินมำโดยตลอด 

บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีควำมรู้

ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรบริหำรหนีส้ำธำรณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพำะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตั้งในเขตเมือง ซึ่งทรำบกำร

พิจำรณำหน้ีสำธำรณะว่ำจ�ำเป็นต้องก�ำหนดกำร 

กู้ยืมเงินให้อยู่บนพ้ืนฐำนกรอบควำมย่ังยืนทำง 
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กำรคลงั ซึง่พิจำรณำตำมสดัส่วนหน้ีสำธำรณะและ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ โดยจ�ำเป็นต้อง

มสีดัส่วนลกัษณะต่ำงๆ ซึง่จะสำมำรถกู้ยืมเงนิและ

ได้รบักำรอนุมตั ินอกจำกน้ันกลุม่บคุลำกรดงักล่ำว

มีกำรพิจำรณำสถำนะหนี้ เ งิน กู ้คงค ้ำงของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวมตำม

กระทรวงมหำดไทยก�ำหนด ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี

ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน แตกต่ำงกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตภูมภิำคซึง่ขำดบคุลำกร

ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรเงิน

อภิปรายผลการวิจัย

 ด้านรายได้

 จุดเริ่มต้นของปัญหำกำรบริหำรกำรคลัง

ท้องถ่ินไทยในปัจจุบันเป็นปัญหำมำจำกรัฐบำล

กลำงทีม่คีวำมไม่ชดัเจนในกำรก�ำหนดหน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบและกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลัง 

ตั้ งแต ่โครงสร ้ำงรำยได ้ขององค ์กรปกครอง 

ส ่วนท้องถ่ินจนกระทั่งมีข ้อจ�ำกัดและปัญหำ

โครงสร้ำงรำยได้ท้องถ่ินกำรขำดแหล่งรำยได้ 

หลักท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลกำร

ศกึษำดงักล่ำวสอดคล้องกับกำรศกึษำของ จรญูศรี 

ชำยหำดและคณะ (2545) ศุภัช ศุภชลำศัยและ

คณะ (2545)สุภำรัตน์ ตรีไตรลักษณะ และคณะ 

(2555) และสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และคณะ 

(2559) ที่ระบุว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

ปัญหำเก่ียวกับกำรจดัเก็บรำยได้ ท้ังในแง่ของภำษี 

และรำยได ้แหล ่งอื่นๆ จนกระท่ังส ่งผลต ่อ

ประสทิธิภำพกำรจดัเก็บและขำดอ�ำนำจกำรจดักำร

จัดเก็บภำษีของตนท�ำนองเดียวกับผลกำรวิจัยของ

สมชัย สัจจพงศ์ และคณะ (2545) พำเกียรติ  

สมำนบุตรและคณะ (2553) พำเกียรติ สมำนบุตร

และคณะ (2556) ฐติเิทพ สทิธิยศ และคณะ (2559) 

ที่พบว่ำ มีปัญหำของกำรจัดเก็บรำยได้เกิดขึ้นกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพำะกำรจัดสรร

งบประมำณ กำรขำดควำมเป็นอสิระ กำรปรบัอตัรำ

ภำษีท้องถ่ิน ซึ่งท�ำให้กำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอยู ่ต�่ำกว่ำที่ควร องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขำดควำมสำมำรถในกำร

ตัดสินใจให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนแหล่ง

รำยได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินม ี

ควำมซับซ้อนและไม่สะท้อนควำมแตกต่ำงของ

เศรษฐกิจและสังคม มีปัญหำสัดส่วนรำยได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐบำล และจ�ำเป็น

ต้องได้รบักำรปรบัปรงุระบบภำษ ีซึง่ไม่แตกต่ำงกัน

กับกำรศึกษำของจรินทร์ เทศวำนิช และคณะ 

(2552) วลัยพร ชินศรีและคณะ (2557) รวมถึง 

กำรศึกษำของกตัญญู แก้วหำนำม และคณะ 

(2559) ท่ีพบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีข้อจ�ำกัดของกำรจัดกำรรำยได้ เช่น ระบบภำษี 

ที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ กำรขำดควำมรู้ของ

ประชำชน กำรขำดกำรท�ำงำนเชิงรุก ในขณะท่ี

ประเด็นเกี่ยวกบักำรขำดควำมรู้ควำมสำมำรถของ

บคุลำกรเริม่มผีลกำรศกึษำท่ีไม่ตรงกันเช่นเดยีวกับ

กำรศึกษำของสถำบันสยำม (2549) และของสัญ

ลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และคณะ (2559)ท่ีระบุว่ำมี 

ข้อจ�ำกดัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของระบบ

กำรจัดกำร ซึ่งกำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำ เทศบำล 

มีควำมพยำยำมพัฒนำข้อจ�ำกัดเดิมจนมีกำร

เปล่ียนแปลงกำรบริหำรงำนทีท่นัสมยัและบคุลำกร

มีควำมสำมำรถ
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 ด้านรายจ่าย

 มีควำมไม่ชัดเจนของระเบียบกำรใช้จ่ำย

ท้องถ่ินกำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมกฎระเบียบส่วน

กลำง สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของจิตประพัฒน์ 

สำยโสภำและไพบูลย์ ช่ำงเรียน (2557) ที่ระบุว่ำ 

ควำมไม่ชัดเจนของภำรกิจก่อให้เกิดควำมสับสน

ขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน นอกจำกน้ี 

ยังพบว่ำ มีปัญหำกำรตีควำมอ�ำนำจกำรใช้จ่ำย

สำธำรณะของท้องถ่ินปัญหำหลักเกณฑ์กำรเบิก

จ่ำยของท้องถ่ินควำมไม่สอดคล้องของกำรเบกิจ่ำย

ในสถำนกำรณ์พิเศษปัญหำกำรใช ้จ ่ำยตำม 

แผนงำนอย่ำงไม่สมดุล โดยส่วนที่ระบุว่ำปัญหำ

รำยจ่ำยเกิดข้ึนจำกข้อจ�ำกัดของกฎระเบียบและ

บทบำททำงลบท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีควำมสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ชลธิชำ วิศรุต

วงศ์ และคณะ (2545) รวมถึง สมชยั สจัจพงศ์ และ

คณะ (2545) ซึ่งพบกำรศึกษำท�ำนองเดียวกัน

 ด้านหน้ีสาธารณะ

 มีป ัญหำเก่ียวกับกำรขำดควำมรู ้และ 

ขั้นตอนกำรกู้เงิน กำรขำดควำมเป็นอิสระในกำรกู้

เงินของท้องถ่ินส่งผลต่อควำมไม่คล่องตัวของ 

กำรระดมทรัพยำกรและควำมไม่ไว้วำงใจของท้อง

ถ่ินจำกส ่วนกลำง กำรน�ำเงินกู ้ ยืมไปใช ้ผิด

วัตถุประสงค์ควำมสับสนของหน่วยงำนตรวจสอบ

กำรกู้ยืมเงิน ปัญหำต่ำงๆ ส่งผลให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินนิยมรอรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

เพียงแหล่งเดียว เนื่องจำกเป็นแหล่งรำยได้หลักท่ี

มคีวำมส�ำคญัต่อกำรคงอยู่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี สอดคล้องกับ

กำรศึกษำของสุมนมำลย์ กรวยสวัสด์ิ และคณะ 

(2557) พบว่ำ กำรก่อหนี้สำธำรณะมีข้อจ�ำกัดของ

กฎหมำย ซึ่งมีขั้นตอนต่ำงๆ ซับซ้อน และยำกแก่

กำรท�ำควำมเข้ำใจ จนกระท่ังส่งผลให้เป็นอปุสรรค

ส�ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 อย ่ำงไรก็ตำมแม้ว ่ำองค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินจะมปัีญหำกำรบรหิำรกำรคลงั แต่ก็พบ

ว่ำ มีแนวโน้มของกำรพัฒนำท่ีดีข้ึน มีกำรเพ่ิม

ศักยภำพของบุคลำกรในด้ำนกำรจัดเก็บภำษี  

กำรจัดเก็บภำษีรูปแบบใหม่ กำรท�ำแผนท่ีภำษี  

ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของบัญชร ส่งสัมพันธ์ 

และคณะ (2252); บัญชร ส่งสัมพันธ์และคณะ 

(2555) ท่ีพบว่ำ กำรบริหำรกำรคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น งำนสำรสนเทศ กำรจัด

เก็บข้อมูลทำงกำรคลังมีกำรปรับปรุงที่ดีขึ้น และ 

พบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีำรเปลีย่นแปลง

ระบบกำรคลัง 6 ระบบ เช่น ระบบงบประมำณ  

กำรเงิน พัสดุ ควบคุมภำยใน ตรวจสอบ และ

ติดตำมประเมินผล โดยมีผลกำรศึกษำท�ำนอง 

เดียวกับ จรัส สุวรรณมำลำ และคณะ (2548)  

ที่พบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเร่ิมมีกำรน�ำ

นวัตกรรมทำงกำรคลังท้องถ่ินแบบใหม่ๆเข้ำมำใช้ 

ในขณะที่ด้ำนรำยจ่ำยมีกำรผ่อนคลำยกฎระเบียบ

จำกส่วนกลำง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุม

รำยจ่ำยต่ำงๆ เพ่ิมมำกข้ึนและประเด็นสุดท้ำย 

กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรหน้ีสำธำรณะ โดย

พยำยำมกู ้ยืมเงินเพ่ือบริหำรกิจกำรสำธำรณะ 

ให้เกิดควำมรอบครอบมำกขึ้น โดยสอดคล้องกับ

กำรศึกษำของฐิติเทพ สิทธิยศ และคณะ (2557) 

พบว่ำ กำรก่อหน้ีสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ก่อให้เกดิประโยชน์และมกีำรพยำยำมกู้ยืม

อย่ำงต่อเน่ือง แต่ยังมีป ัญหำข้ันตอนของกฎ

ระเบียบอย่ำงไรก็ตำม ผลกำรศึกษำที่มีควำม
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เก่ียวข้องกับบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ด้ำนหนี้สำธำรณะ 

พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกับผลกำรศึกษำในครั้งนี้ 

โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรท่ีบุคลำกรท้องถ่ิน

ขำดควำมรู้ควำมสำมำรถสู่กำรได้รับกำรพัฒนำ

ควำมรู้จนกระทั่งมีควำมรู้เพียงพอท่ีจะสำมำรถ

วิเครำะห์องค์ประกอบของกำรกู้เงินได้ แต่อำจมี

ควำมแตกต่ำงกันตำมขนำดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงไม่แตกต่ำงกับกำรศึกษำของ 

จิตประพัฒน์ สำยโสพำ และไพบูลย์ ช่ำงเรียน 

(2557) ซึ่งพบว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เขตเมืองมีระดับควำมรับผิดชอบและกำรจัดสรร

ทรัพยำกรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับ

กำรศึกษำของ รัชภูมิ ใจกล้ำ (2552) ที่มีผลกำร

ศึกษำท�ำนองกำรเปลี่ยนแปลงของบุคลำกรจำก

กำรได้รับกำร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ด้านรายได้ 

 หน่วยงำนท้องถ่ินควรปรับปรุงวิธีกำรจัด

เก็บรำยได้ที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับสภำพ

เศรษฐกิจและสงัคม โดยกำรเพ่ิมศักยภำพบคุลำกร

ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจดัเก็บภำษเีพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้กบั

ท้องถ่ิน 

 ด้านรายจ่าย 

 หน่วยงำนท้องถ่ินควรศึกษำกฎหมำยให้

ชัดเจนให้ชัดเจนเพ่ือให้ง่ำยและสะดวกต่อกำร

บริหำรรำยจ่ำยทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำรจ�ำเป็น

ของประชำชน นอกจำกน้ี จะต้องก�ำหนดแผนและ

ตระหนักถึงควำมคุ้มค่ำทั้งทำงเศรษฐศำสตร์ใน 

กำรบริหำรงบประมำรำยจ่ำย 

 ด้านหน้ีสาธารณะ 

 หน่วยงำนท้องถ่ินควรศึกษำกฎหมำยให้

ชัดเจนเพ่ือบริหำรหน้ีสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ

ไม่เป็นภำระต่อกำรบริหำรคลังท้องถ่ิน โดยกำร

พิจำรณำควำมคุม้ค่ำ จดุเด่น จดุด้อย ในกำรก่อหนี้

สำธำรณะเพ่ือจัดท�ำกำรบริกำรสำธำรณะให้กับ

ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 1)  ควรศึกษำกำรควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐ 

ศำสตร์ในกำรบริหำรหนี้สำธำรณะในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2)  ควรศึกษำกำรพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี

ด้วยเครือ่งมอืทำงเศรษฐมติใินองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

 3)  ควรศึกษำกำรพัฒนำแหล่งรำยได้เพ่ือ

กำรจัดเก็บภำษี ท่ีมีประสิทธิภำพขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษำสภำพและปัญหำกำรบริหำรกำรประกนัคุณภำพภำยใน

ของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 2) พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

(1) กลุ่มตัวอย่ำงท่ีศึกษำสภำพและปัญหำกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย ผู้บริหำร 

คร/ูอำจำรย์ และบคุลำกรสำยงำนสนบัสนุน 306 คน จำกกองบงัคบักำรฝึกอบรมต�ำรวจกลำง ศูนย์ฝึกอบรม

ต�ำรวจภูธรภำค 1 - 8 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติกำรต�ำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ 20 คน  

จำกกองบังคับกำรฝึกอบรมต�ำรวจกลำง ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภำค 1, 3, 4 (2) กลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือพัฒนำ

รปูแบบกำรบรหิำรกำรประกันคณุภำพภำยใน ประกอบด้วย ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำ 

10 คน และผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภำค 2, 3 และ 8  

จ�ำนวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ และประเด็นกำรสนทนำ 

กลุ่ม วิเครำะห์ข้อมูลโดยสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์ข้อมูล

เชิงคุณภำพด้วยกำรวิเครำะห์เน้ือหำและสร้ำงข้อสรุป 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

 1. สภำพกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ  

โดยภำพรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ซึ่งด้ำนท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกที่สุด คือ ด้ำนกำรวำงแผน ส�ำหรับด้ำน 

ที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรอ�ำนวยกำรและกำรสั่งกำร

 2. ปัญหำกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ  

พบว่ำ ภำพรวมมีปัญหำกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งด้ำนกำรวำงแผนมีค่ำเฉลี่ยของปัญหำสูงกว่ำ

ทุกด้ำน ส�ำหรับด้ำนกำรควบคุม มีปัญหำกำรปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
73

 3. รูปแบบกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลกักำรของรูปแบบ 3) กลไกกำรบริหำร 

และ 4) วิธีด�ำเนินกำร 

ค�าส�าคัญ: รูปแบบกำรบริหำร, กำรประกันคุณภำพภำยใน, ศูนย์ฝึกอบรม

ABSTRACT

 The objectives of this study were to: 1) investigate current conditions and problems;  

2) develop the administrative model of internal quality assurance management for training centers 

under Royal Thai Police. The samples used in this study were divided into 2 groups:  

(1) the sample who investigated the conditions and problems of internal quality assurance 

management comprised 306 administrators, teachers, lecturers and support personnels from 

the Central Police Training Division, Training Center Provincial Police Region 1 - 8, Training Center 

Southern Border Provinces Police Operation Center and 20 people from the Central Police Training 

Division, Training Center Provincial Police Region 1, 3 and 4; (2) The sample who developed  

the model of internal quality assurance management comprised 10 quality assurance experts 

and 20 educational administrators from Training Center Provincial Police Region 2, 3 and 8.  

The tools used in the research were interview forms, questionnaires and focus group discussion. 

Data were analyzed by descriptive statistics which were percentage, mean and standard deviation 

whereas qualitative analysis was carried out by content analysis and drawing conclusions.

 Research results:

 1. The overall performance of internal quality assurance management of training centers 

Royal Thai Police was at a high level. The highest mean was the planning aspect. For the direct 

and order aspect was the lowest. 

 2. Problems of internal quality assurance management of training centers Royal  

Thai Police were found to be moderate overall. The planning aspect was higher than all other 

aspects. For the control aspect the problem was the least.

 3. The development of the internal quality assurance management model of training 

centers Royal Thai Police consists of four elements: 1) objectives 2) principles 3) Management 

mechanism and 4) ways of action. 

Keywords: Administrative Model, Internal Educational Quality Assurance, Training Centers
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บทน�า

 โลกในปัจจบุนัเป็นยุคแห่งกำรแข่งขนั และ

มีกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว อันเนื่อง

มำจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำ ด ้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ท�ำให้แต่ละประเทศต้องเรยีนรูท้ีจ่ะปรบั

ตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด

เวลำ รวมถึงจะต้องเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับ

ควำมท้ำทำยจำกกระแสโลก ซึ่งมี “คุณภำพของ

คน” เป็นปัจจัยส�ำคัญของควำมท้ำทำยดังกล่ำว

เพ่ือสู่ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำประเทศ โดยมี 

“กำรศกึษำทีม่คีณุภำพ” เป็นกุญแจส�ำคญัของกำร

พัฒนำคนให้มีคุณภำพ ดังนั้นแต่ละประเทศจึงมี

ควำมจ�ำเป็น ท่ีจะต้องจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

เพ่ือท�ำให้ศกัยภำพทีม่อียู่ในตวัคนได้รบักำรพัฒนำ

อย่ำงเตม็ประสทิธิภำพ และท�ำให้เป็นคน ทีรู่จ้กัคดิ 

วิเครำะห์ รู้จักแก้ปัญหำ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

รูจ้กัเรยีนรูด้้วยตนเอง สำมำรถปรบัตัวให้ทันกับกำร

เปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว มีคุณธรรม 

จริยธรรม รู ้จักพ่ึงตนเองและสำมำรถด�ำรงชีวิต  

อยู ่ ในสังคมได ้อย ่ำงมีควำมสุข (ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 2544: 1) 

 รฐับำลได้มคีวำมพยำยำมพัฒนำคุณภำพ

ทำงกำรศึกษำของประเทศมำโดยตลอด โดยจัดให้

มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดกลไก

ในกำรตรวจสอบและกระตุ้นให้หน่วยงำนทำงกำร

ศึกษำ มกีำรควบคมุคณุภำพกำรศกึษำและพัฒนำ

อยู่ตลอดเวลำ โดยมีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำร

ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 โดยก�ำหนดไว้ในหมวด 6 

มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ เพ่ือให้หน่วย

งำนที่เก่ียวข้องมีกำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพ  

ซึ่งกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกระบวนกำร

ที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 

และเป็นสิ่งท่ีจะยืนยันว่ำสถำบันท่ีจัดกำรศึกษำ  

มีคุณภำพเพ่ือกำรพัฒนำผลผลิตท่ีย่ังยืน

 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของศูนย์ 

ฝึกอบรม ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิมกีำรด�ำเนินกำร

มำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นเวลำกว่ำ 10 ปี ซึง่จำกรำยงำน

กำรประเมนิคณุภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.2554 

– 2558) ระดับ อุดมศึกษำ ของส�ำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (องค์กำร

มหำชน) ได้เสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำ

ศูนย์ฝึกอบรม ดังน้ี 1) ศูนย์ฝึกอบรมควรวำงแผน

กำรด�ำเนินกิจกรรมกำรฝึกอบรมตลอดท้ังปี เพ่ือ

ให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมต่อเน่ือง 2) ผู้บริหำร

ควรมีระยะเวลำในกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

และควรปรับปรุงให้ผู้บริหำรตระหนัก เข้ำใจ และ

สำมำรถวำงแผน กำรด�ำเนินกำรล่วงหน้ำ รวมท้ัง

พยำยำม ท�ำให้กำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหน่ึง

ของงำนประจ�ำให้ได้ เพ่ือสำมำรถพัฒนำงำน ให้

เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม เพรำะผู้บริหำรของศูนย์ฝึก

อบรมมีกำรปรับเปลี่ยนเกือบทุกปี 3) ควรติดตำม

ผลกำรพัฒนำตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และน�ำมำพัฒนำ

ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพมำก

ขึ้น 4) ด้ำนกำรบริหำร ควรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บ

เอกสำรและระบบกำรส่งมอบงำน จัดท�ำแผน

พัฒนำบคุลำกร และกำรด�ำเนินงำนควรเป็นไปตำม

วงจรคณุภำพ (PDCA) 5) ด้ำนกำรประกันคณุภำพ 

บุคลำกรขำดควำมลึกซึ้งในระบบกำรประกัน

คุณภำพ 6) ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร ควรปรับ

โครงสร้ำงของสำยกำรบงัคบับญัชำและกำรบริหำร 

ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติพันธกิจหลัก 7) ควรผลักดัน

นโยบำยกำรบริหำรงำนของศูนย์ฝึกอบรมทั้งหมด
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ให้อยู่ในสังกัดกองบัญชำกำรศึกษำ ซึ่งจะส่งผล

ให้กำรบริหำรจัดกำร กำรก�ำกับดูแล และคุณภำพ

ของกำรจัดกำรศกึษำและผลผลติเกิดประสทิธิภำพ

ย่ิงขึ้น 8) ควรให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรศึกษำ

กับศนูย์ฝึกอบรม 9) บคุลำกรของศนูย์ฝึกอบรมควร

ท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง และมีส่วนร่วมอย่ำง

จริงจังในกำรเตรียมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

จำกค�ำแนะน�ำดังกล่ำวชี้ให้เห็นนัยส�ำคัญว่ำกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ ศูนย์ฝึกอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ยังต้องมีกำรพัฒนำ 

ทั้งกำรบริหำรที่ขำดควำมต่อเนื่อง รวมทั้งระบบ

และกลไก กำรประกันคุณภำพ ซึ่งจะส่งผลถึงกำร

พัฒนำคุณภำพ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนำรูปแบบ

กำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึก

อบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ เพ่ือใช้เป็น

แนวทำงในกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยใน

ของศูนย์ฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภำพและเกิด

ประสิทธิผล มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่

ก�ำหนด อันเป็นเป้ำหมำยท่ีจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำ  

ที่ต่อเนื่องและย่ังยืน 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือศกึษำสภำพและปัญหำกำรบรหิำร

กำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

 2.  เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำร

ประ กันคุณภำพภำยในของศูนย ์ฝ ึ กอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

การด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำร

บริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึก

อบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ มีขั้นตอนกำร

ด�ำเนินกำร 4 ขั้นตอน ดังน้ี

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษำสภำพและปัญหำกำร

บริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึก

อบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ประชำกรผู้ให้

ข้อมูล จ�ำนวน 1,296 คน ประกอบด้วย ผู้บริหำร  

62 คน ครู/อำจำรย์ 243 คน และบุคลำกรสำยงำน

สนับสนุน 991 คน ของศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธร

ภำค 1 - 8 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติกำรต�ำรวจ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และกองบังคับกำรฝึก

อบรมต�ำรวจกลำง กลุ่มตัวอย่ำง ก�ำหนดขนำดโดย

ใช้สตูรของทำโร ยำมำเน จ�ำนวน 306 คน กำรเลอืก

กลุ่มตัวอย่ำงใช้กำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) (วรรณี แกมเกตุ, 2551: 293 

) ได้แก่ ผู้บริหำร 11 คน ครู/อำจำรย์ 60 คน และ

บุคลำกร สำยงำนสนับสนุน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ 

ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม กำรวิเครำะห์

ข้อมูลใช้ ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย (x) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)

 ข้ันตอนที ่2 ศกึษำแนวทำง กำรบริหำรกำร

ประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม กลุ่ม

ตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหำร ครู/อำจำรย์ และ

บุคลำกรสำยงำนสนับสนุนของศูนย์ฝึกอบรมที่มี

สภำพ กำรบริหำรอยู่ในระดับมำก มีปัญหำกำร

บริหำรอยู่ในระดับน้อย จำกกำรศึกษำในขั้นตอนที่ 

1 และมผีลกำรประเมนิคณุภำพภำยใน อยู่ในระดบั

ดีถึงดีมำก ซึ่งได้แก่ กองบังคับกำรฝึกอบรมต�ำรวจ

กลำง ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภำค 1 ศูนย์ฝึก

อบรมต�ำรวจภูธรภำค 3 และศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจ

ภูธรภำค 4 จ�ำนวน 20 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ ได้แก่ แบบ

สัมภำษณ์ และวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์

เนื้อหำและตีควำมสร้ำงข้อสรุป 
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 ขัน้ตอนที ่3 พัฒนำรปูแบบ กำรบรหิำรกำร

ประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม โดยร่ำง

รูปแบบกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของ

ศูนย์ฝึกอบรม จำกกำรสังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก 

ขั้นตอน ที่ 1 และ 2

 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบ กำรบริหำร

กำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม โดย

น�ำร่ำงรูปแบบกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของศูนย์ฝึกอบรมจำกข้ันตอนที่ 3 ให ้

ผู ้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

จ�ำนวน 10 คน จำกมหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตม

ฟอร์ด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร กองบญัชำกำรศึกษำ 

กองบังคับกำรฝึกอบรมต�ำรวจกลำง วิทยำลัยกำร

ต�ำรวจ วิทยำลัยพยำบำลต�ำรวจ โรงเรียนนำยร้อย

ต�ำรวจ และกรมแพทย์ทหำรเรือ พิจำรณำตรวจ

สอบพร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง โดยกำร

สนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

ผลการวิจัย 

 1. สภำพกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของศนูย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

โดยภำพรวมมีกำรปฏิบัติ อ ยู ่ ในระ ดับมำก  

(x = 3.81, S.D. = .72) ซึ่งด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยมำก

ที่สุด คือ ด้ำน กำรวำงแผน (x = 3.87, S.D. = .70) 

โดยเฉพำะกำรประเมินคุณภำพภำยในมีค่ำเฉลี่ย 

มำกที่สุด (x = 3.89, S.D. = .72) ส�ำหรับด้ำนท่ีมี

ค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้ำน กำรอ�ำนวยกำรและ 

กำรสั่งกำร (x= 3.74, S.D. = .77) ซึ่งกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (x = 3.69, 

S.D. = .85) 

 2. ปัญหำกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของศนูย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

พบว่ำ ภำพรวม มปัีญหำกำรปฏบิตัอิยู่ในระดบัปำน

กลำง (x = 2.52, S.D.= .85) ซึ่งด้ำนกำรวำงแผน

มีค่ำเฉลี่ยของปัญหำสูงกว่ำทุกด้ำน (x = 2.60, 

S.D. = .89) โดยเฉพำะกำรประเมนิคณุภำพภำยใน 

(x = 2.63, S.D. = .93) ส�ำหรับด้ำนกำรควบคุม  

มีปัญหำกำรปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย (x = 2.46, 

S.D. = .87) ซึ่งกำรประเมินคุณภำพภำยในม ี

ค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด (x= 2.45, S.D. = .93)

 3.  รปูแบบกำรบรหิำรกำรประกันคณุภำพ

ภำยในของศนูย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์

ของรูปแบบ 2) หลักกำรของรูปแบบ 3) กลไกกำร

บริหำร และ 4) วิธีด�ำเนินกำร ดังน้ี

   3.1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 1) เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของศูนย์ฝึกอบรม ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำร

ศึกษำ พ.ศ.2553 2) เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู/อำจำรย์ 

บุคลำกรของศูนย์ฝึกอบรม และกองบัญชำกำร

ศกึษำ ใช้เป็นแนวทำงในกำรบรหิำรเพ่ือพัฒนำ กำร

ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ มุ่งสู่กำรประกัน

คุณภำพภำยใน และ 3) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรติดตำมตรวจสอบ

คุณภำพกำรศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพ

ภำยใน

   3.2 หลกักำรของรปูแบบ ประกอบด้วย 

1) หลักกำรมีส่วนร่วม 2) หลักกำรควำมรับผิดชอบ 

3) หลักกำรท�ำงำนเป็นทีม และ 4) หลักกำร 

กระจำยอ�ำนำจ 
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   3.3 กลไกกำรบริหำร ประกอบด้วย  

1) จดัโครงสร้ำงองค์กำร เป็นกำรก�ำหนดโครงสร้ำง

ของกองบัญชำกำรศึกษำ และศูนย์ฝึกอบรม โดย

จดัแบ่งออกเป็นหน่วยงำนย่อยต่ำงๆ พร้อมก�ำหนด

อ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน

ไว้อย่ำงชัดเจน รวมท้ังควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วย

งำนย่อย 2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรและก�ำหนด

บทบำทหน้ำที่ ซ่ึงเป็นกำรต้ังคณะกรรมกำรและ

คณะอนุกรรมกำร ชุดต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินกำร

ประกันคุณภำพภำยใน โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม

ของบุคลำกรทั้งในส่วนกองบัญชำกำรศึกษำ และ

ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภำค 1 - 8 ศูนย์ฝึกอบรม 

ศูนย์ปฏบัิตกิำรต�ำรวจจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ และ

กองบังคับกำรฝึกอบรมต�ำรวจกลำง 

   3.4 วิ ธีด�ำเนินกำร ประกอบด ้วย  

1) กำรวำงแผน ได้แก่ กำรก�ำหนดนโยบำย  

กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรจัดท�ำแผน

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จัดท�ำคู่มือ กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ก�ำหนดงบประมำณ 

และทรัพยำกร ก�ำหนดวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

ก�ำหนดแนวทำง/วิธีกำร ก�ำหนดระยะเวลำ ก�ำหนด

เครื่องมือและวำงแผนกำรเก็บข้อมูล และก�ำหนด

รูปแบบกำรรำยงำนผล 2) กำรจัดองค์กำรและ 

กำรจดัคนเข้ำท�ำงำน ได้แก่ กำรก�ำหนดผูร้บัผดิชอบ

และก�ำหนดบทบำทหน ้ำ ท่ี  โดยกำรแต ่ง ต้ัง 

คณะกรรมกำรต่ำงๆ ดังนี ้คณะกรรมกำรบรหิำรกำร

ประกันคณุภำพภำยใน คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน คณะอนกุรรมกำร

พัฒนำคณุภำพกำรศกึษำ คณะอนกุรรมกำรตดิตำม

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำร

ประเมินคุณภำพภำยใน และกรรมกำรประเมิน

อภิมำน 3) กำรอ�ำนวยกำรและกำรสั่งกำร ได้แก่ 

กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจ จัดฝึกอบรม 

นิเทศ ก�ำกับ ติดตำม และประสำนงำน 4) กำร

ควบคุม ได้แก่ กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อ 

ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน คณะกรรมกำร และ

คณะอนุกรรมกำร กำรประชุมบริหำรรำยเดือนหรือ

ในกรณีเร่งด่วน เพ่ือควบคุมกำรด�ำเนินงำนให้เป็น

ไปตำมแผนที่ก�ำหนด

อภิปรายผล

 1. จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ สภำพกำรบรหิำร

กำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝ ึกอบรม 

ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิภำพรวมมกีำรปฏบิตัอิยู่

ในระดับมำก โดยเฉพำะกำรวำงแผนกำรประเมิน

คุณภำพภำยใน มีค่ำเฉลี่ยของกำรปฏิบัติมำกที่สุด 

ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในเป็น

หวัใจส�ำคญัของกำรประกันคณุภำพภำยในทีส่ถำน

ศึกษำทุกแห่งต้องด�ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงว่ำ

ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ พ.ศ.2553 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น�ำไปสู่กำร

พัฒนำปรับปรุงตนเอง และพร้อมท่ีจะรับกำร

ประเมินคุณภำพจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและ  

กำรประเมินจำกหน ่วยงำนภำยนอก ดัง น้ัน 

กำรประเมินคุณภำพภำยในจึงต้องมีกำรวำงแผน  

กำรด�ำเนินกำรเป็นอย่ำงดีและต่อเน่ือง เพ่ือให ้

กำรประเมินคุณภำพภำยในบรรลุเป ้ำหมำย  

ซึ่งสอดคล้องกับส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

(2554: 14) ที่กล่ำวไว้ว่ำ ข้ันตอนกำรด�ำเนินงำน

ของกำรประเมินคุณภำพภำยใน เป็นกระบวนกำร

บริหำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ โดยเริ่มจำกกำร

วำงแผน กำรปฏิบัติ  ซึ่งจะต้องมีกำรก�ำหนด
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วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของกำรประเมิน ให้ชัดเจน 

รวมไปถึงกำรวำงแผนผู้รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำน 

ระยะเวลำและทรัพยำกร ท่ีต้องใช้ 

 2.  ส�ำหรับปัญหำกำรบริหำร กำรประกัน

คณุภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจ

แห่งชำติ พบว่ำ ภำพรวม มีปัญหำกำรปฏิบัติอยู่ใน

ระดับปำนกลำง ซึ่งข้อท่ีมีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุด คือ  

กำรวำงแผนกำรก�ำหนดทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำร

ด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน เน่ืองจำก 

ศูนย์ฝึกอบรมสังกัดต�ำรวจภูธรภำค ซึ่งหน้ำที่หลัก 

คือ กำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ท�ำให้ 

งบประมำณส่วนใหญ่ใช้ไปกับกำรสนบัสนุนภำรกิจ

หลกั ส่งผลให้ในด้ำนกำรศกึษำได้รบักำรสนบัสนนุ

งบประมำณน้อย ซึ่งทรัพยำกรและงบประมำณ

ถือว่ำเป็นสิง่ส�ำคญัท่ีสุด ในกำรด�ำเนินกำร ถ้ำไม่ได้รบั

กำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอก็จะท�ำให้งำนบรรล ุ

เป้ำหมำยได้ยำก สอดคล้องกับ นวพรรด์ิ นำมพุทธำ 

(2555: 258 - 262) ที่กล่ำวว่ำ กำรเตรียมกำร

เป็นกำรน�ำเอำทรพัยำกรทำงกำรบรหิำร งบประมำณ 

วัสดุอุปกรณ์ มำบริหำรระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในสถำนศกึษำ และเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช. 

(2558: 66) ศึกษำกำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำของวิทยำลัยที่มีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

พบว่ำ ปัจจัยน�ำเข้ำที่ส�ำคัญและกระบวนกำรที่มี

คณุภำพซ่ึงส่งผลให้กำรด�ำเนนิงำนประกันคณุภำพ

กำรศึกษำมีควำมเป็นเลิศ คือ งบประมำณ 

 3.  ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร 

กำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ พบว่ำ 

   3.1. กำรวำงแผนด�ำเนินกำรในรปูของ

คณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ จำก

กองบัญชำกำรศกึษำ ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภำค 

1 - 8 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติกำรต�ำรวจจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ กองบังคับกำรฝึกอบรมต�ำรวจ

กลำง และผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ทั้งน้ีเนื่องจำก 

กำรวำงแผนเป็นข้ันตอนแรกและส�ำคัญย่ิงส�ำหรับ

กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ ซึ่งกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็น

หน้ำท่ีของบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำต้อง 

ร ่วมมือกัน ท้ังชุมชนและหน่วยงำนต้นสังกัด  

ภำยใต้กำรก�ำกับ ดูแล และสนับสนุนส่งเสริมของ

หน่วยงำนต้นสงักัด เข้ำมำมส่ีวนร่วม ในกำรก�ำหนด

เป้ำหมำย วำงแผน ติดตำม ประเมินผล พัฒนำ

ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ ช่วยกันผลักดันให้

สถำนศึกษำ มีคุณภำพ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ 

ผู้เรียน ทุกคนจะได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพจำก

สถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและ

คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ ตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ

และตัวบ่งชี้ เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  

ซึ่งสอดคล้องกับจ�ำรัส นองมำก (2545: 28) และ 

รุ่ง แก้วแดง (2544: 107) ได้อธิบำยว่ำกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยเริ่มต้นจำกผู้บริหำร

สถำนศึกษำท่ีต ้องมีควำมสำมำรถออกแบบ

กระบวนกำรกำรบริหำรกำรท�ำงำนอย ่ำงมี

ประสิทธิภำพ โดยกระบวนกำรบริหำรอันดับแรก 

คือ กำรวำงแผนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำน

ศกึษำ เพรำะกำรทีร่ะบบประกันคณุภำพกำรศกึษำ

จะประสบผลส�ำเร็จ และเป็นไปตำมมำตรฐำน 

กำรศกึษำก�ำหนดได้นัน้ขึน้อยู่กับกำรวำงแผน และ

พัฒนำระบบประกันคณุภำพอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

เพ่ือกำรพัฒนำ ปรับปรุง สถำนศึกษำให้มีคุณภำพ

อย่ำงต่อเนื่อง 
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   3.2 กำรจัดองค์กำรและกำรจัดคน 

เข้ำท�ำงำน เน้นกำรท�ำงำนเป็นทีม ซึ่งด�ำเนินกำร 

ในรูปของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร  

ท่ีพิจำรณำจำกบทบำทหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบตำม

โครงสร้ำงกำรบริหำรเพ่ือร่วมกันด�ำเนินงำน ทั้ง

บุคลำกรภำยนอก บุคลำกรจำกกองบัญชำกำร

ศกึษำ กองบังคบักำรฝึกอบรมต�ำรวจกลำง ศูนย์ฝึก

อบรมต�ำรวจภูธรภำค 1 – 8 และศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์

ปฏิบัติกำรต�ำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่ 

คณะกรรมกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยใน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรประกัน

คุณภำพภำยใน คณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

คณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำร

ศึกษำ และคณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพ

ภำยใน ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำระบบกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ 

3 ประกำร (ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

2549: 3 - 4) คือ กำรเปิดโอกำสกำรมีส่วนร่วมใน

กำรท�ำงำน (Participation) โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆ 

ชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ สนับสนุนส่ง

เสรมิและตดิตำมตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนของศูนย์

ฝึกอบรม และร่วมภำคภูมิใจ ในควำมส�ำเร็จ โดย

กำรแสดงภำระรับผิดชอบ ที่ ตรวจสอบได ้ 

(Accountability) ในกำรร่วมกันก�ำหนดเป้ำหมำย 

และส�ำนักทดสอบกำรศึกษำ (2554: 3) กล่ำวว่ำ 

กลไกส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นให้เกิดกำรด�ำเนนิงำน

บรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรจัดบุคลำกร ให้

เหมำะสมกับศักยภำพ ภำระและปริมำณงำน โดย

ใช้หลกักำรกระจำยอ�ำนำจและกำรมส่ีวนร่วมตรวจ

สอบ และถ่วงดุลกำรท�ำงำนทุกด้ำน 

   3.3 กำรอ�ำนวยกำรและ กำรส่ังกำร  

มีกำรส่งเสริมควำมรู ้ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม

ตระหนัก ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่

บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะบุคลำกรของท้ัง 

ศูนย์ฝึกอบรมและกองบัญชำกำรศึกษำมีกำรโยก

ย้ำยสับเปล่ียนเป็นประจ�ำทุกปี ท�ำให้ขำดควำมรู ้

ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 

ดังนั้นจึงต้องมีกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกร

ได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู ้  ควำมสำมำรถอย่ำง 

ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ เปรมจิต มอร์ซิง (2556: 

145 - 152) ศึกษำรูปแบบกำรประกันคุณภำพกำร

ศกึษำภำยในวิทยำลยัชมุชน พบว่ำ กำรด�ำเนนิกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำต ้องมีกำรพัฒนำ

บุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติที่ดี 

ต่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมท้ัง Owlia 

and Aspinwall (1996) ศึกษำเก่ียวกับคณุภำพกำร

ศึกษำ โดยได้สรุปเป็นมิติคุณภำพกำรศึกษำ 3 มิติ 

ซึ่งมิติหนึ่ง ที่พบ คือ มิติที่เน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้

 3.4 กำรควบคุม ด�ำเนินกำร โดยคณะ

กรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร ท้ังนี้เพ่ือเป็นกำร

กระจำยอ�ำนำจ ซึ่งก่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร

ปฏิบัติงำน เนื่องจำกศูนย์ฝึกอบรมมีล�ำดับขั้น 

กำรบังคับบัญชำในหลำยระดับ และปฏิบัติตำม 

ค�ำส่ังของผู ้บังคับบัญชำตำมล�ำดับช้ันอย ่ำง

เคร่งครัด ซึ่งลักษณะดังกล่ำวถึงแม้จะเป็นจุดแข็ง

ขององค์กำรในอันท่ีจะท�ำให้ภำรกิจที่ได้รับมอบ

หมำยบรรลุเป้ำหมำย แต่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำร

บริหำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เป็นกำรจัด

โครงสร้ำงองค์กำรแบบแบน (Flat Organization) 

วัฒนธรรมกำรท�ำงำนเป็นทีม มีส่วนร่วม รวมถึง 

ควำมรบัผดิชอบ และกำรกระจำยอ�ำนำจ ซึง่สอดคล้อง

กับสุเทพ ชิตยวงษ์ (2551: 227) ศึกษำกำรสร้ำง 
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รูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ก�ำกับติดตำม กำร

ประกันคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ พบว่ำ กำรกระ

จำยอ�ำนำจ โดยกำรมอบอ�ำนำจหรือกระจำย

อ�ำนำจให้กับผูร้บัผดิชอบให้มกีำรสัง่กำร เพ่ือก่อให้

เกิดควำมสะดวกคล่องตัว ในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผล กำรวิจัย 

ไปใช้

   1.1 ผู ้บริหำร และผู ้รับผิดชอบกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควรศึกษำท�ำควำม

เข้ำใจ และร่วมกนัในกำรน�ำรปูแบบกำรบรหิำรกำร

ประ กันคุณภำพภำยในของศูนย ์ฝ ึ กอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ มำใช้เป็นแนวทำงในกำร

บริหำรกำรประกันคุณภำพภำยใน เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และคุณภำพ

   1.2 กองบัญชำกำรศึกษำและหน่วย

งำนต้นสังกัดศูนย์ฝึกอบรมของส�ำนักงำนต�ำรวจ

แห่งชำติ น�ำข้อมูลจำก กำรวิจัยคร้ังนี้ไปใช้จัดท�ำ

แผนบริหำร เพ่ือกำรก�ำกับ ติดตำมกำรบริหำรกำร

ประกันคุณภำพภำยใน

   1.3 ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิควรน�ำ

ข้อมูลผลจำกกำรวิจัยไปใช้ในกำรก�ำหนดนโยบำย

กำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในให้ศูนย์ฝึก

อบรม

 2.  ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจยัคร้ังต่อไป

   ควรมีกำรน� ำรูปแบบกำรบ ริหำร  

กำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝ ึกอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นผลจำกกำรวิจัย

ครั้งนี้ไปทดลองใช้จริงในศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำน

ต�ำรวจแห่งชำต ิเพ่ือเป็นแนวทำงกำรศกึษำค้นคว้ำ

ปรำกฏกำรณ์ทีเ่กิดข้ึนจรงิในศนูย์ฝึกอบรมในบรบิท 

สภำพแวดล้อม ทีแ่ตกต่ำงกัน เพ่ือปรบัปรงุรปูแบบ

กำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย ์

ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติให้มีควำม

สมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ

 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกลวิธีกำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยจำกภำพยนตร์ 

แอนิเมชั่นเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย ภำค 1 ชื่อเรื่อง “Little Mermaid – Poor Unfortunate Souls” (ใจอัน 

ไร้ที่พึ่งพำ) โดยใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพจำกกำรศึกษำกำรใช้เทคนิคกำรแปล ข้อมูลที่ใช้วิเครำะห์ได้ใช้กรอบ

ทฤษฎีของลำร์สัน (1984) ที่ว่ำด้วยกลวิธีในกำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย 5 วิธี คือ กำรใช้ 

ค�ำเทียบเคียง กำรละ กำรใช้ค�ำยืม กำรแปลแบบรักษำรูปแบบ หรือกำรแปลตรงตัว และกำรสรุปหรือ 

เอำควำม ตำมล�ำดับ เทคนิคกำรแปลท่ีพบส่วนใหญ่ถูกน�ำมำปรับใช้กับกำรใช้ค�ำศัพท์ใหม่โดยกำรยืม 

ค�ำแปลตรงตัว เพื่อคงรักษำควำมหมำยเดิมของภำษำต้นฉบับไว้ ทั้งนี้ ผู้แปลใช้เทคนิควิธีกำรแปลที่เหมือน

และแตกต่ำงกันไปตำมควำมเหมำะสมของภำษำไทยตำมบริบทและวัฒนธรรมและใช้กำรเทียบเคียง 

เป็นต้น ผู้แปลมีกำรใช้เทคนิคกำรแปลแบบตรงตัว ใช้ค�ำยืม และกำรแปลท่ีใช้ควำมหมำยใกล้เคียงเป็น 

ส่วนใหญ่ ส่วนกำรแปลละค�ำ และกำรสรุปค�ำมีอยู่บ้ำง ผู้วิจัยได้อภิปรำยผลกำรวิเครำะห์เทคนิคกำรแปล

และได้เสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรวิจัยด้ำนกำรแปลท่ีเก่ียวข้องที่ควรน�ำมำวิเครำะห์ต่อไป

ค�าส�าคัญ: กำรแปล, กลวิธีกำรแปล 
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ABSTRACT

 The objective of this research aimed at studying on translation of song from English Song 

to Thai in an animation movie’Little Mermaid’: Poor Unfortunate Souls. The analysis was conducted 

through qualitative research. Data were categorized based on the use of Larson’s theory (1984) 

of translation techniques included: 1) Restatement, 2) Omission, 3) Borrowed words, 4) form-

based translation or literal translation, and 5) non-literal translation. Regarding translation 

techniques, the study found that most of them used in translating song from English to Thai by 

forming a new words which literally translated each lexical terms of source language. The 

techniques in translating have been varied according to similarities between English and Thai 

usage and difference between English and Thai usage. Another thing is that, restatement technique 

used in translating, inhere which most of the translation techniques used such as literal translation, 

borrowed words, and restatement while minor techniques in translating song was found omission 

and non-literal translation. There are comments and suggestions have been made for further 

research.

Keywords: translation, translation technique

บทน�า

 ในยุคที่กำรสื่อสำรไร้พรมแดน กำรติดต่อ

สื่อสำรโดยใช้ภำษำเป็นสื่อระหว่ำงมนุษย์จำก 

กลุ่มสังคมที่มีควำมแตกต่ำงกันไม่ว่ำด้ำนภำษำ 

เชื้อชำติ และศำสนำที่ต้องกำรสื่อสำรให้เข้ำใจ 

ทั้งด้ำนภำษำ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

ศำสตร์แห่งกำรแปลจงึเกดิขึน้ เพ่ือสนองตอบควำม

ต้องกำรของมนษุย์ในกำรท่ีจะถ่ำยทอดควำมหมำย

จำกภำษำท่ีอยู่ในสำรหนึ่งไปสู่บุคคลจำกสังคม 

ท่ีใช้ภำษำต่ำงกันให้เข้ำใจ จึงเกิดเป็นศำสตร์ 

กำรแปลข้ำมภำษำ (cross-cultural translation) 

ซึง่เป็นกำรแปลท่ีถ่ำยทอดควำมคิด และวัฒนธรรม

จำกภำษำหน่ึงไปอีกภำษำหนึ่ง ท�ำให้คนในอีก

วัฒนธรรมหนึ่งได้เรียนรู ้  และเข้ำใจควำมคิด  

ควำมเป็นอยู่ รวมถึงจิตนำกำรของคนในอีกภำษำ

หน่ึง ในปัจจุบัน จุดประสงค์ของกำรแปลได้ขยำย

ขอบเขตกว้ำงไกลไปกว่ำกำรถ่ำยทอดควำมหมำย

ทำงภำษำ แต่ยังเป็นกำรถ่ำยทอดและสะท้อน 

ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจน 

กำรถ่ำยทอดแนวควำมคิด โดยมีผู ้แปลเป็นสื่อ

กลำง ควำมสำมำรถในกำรแปลทีต้่องใช้ภำษำแบบ

สร้ำงสรรค์ (creative) หรือค�ำท่ีมีควำมหมำย

ก�ำกวม (ambiguous) ผูแ้ปลต้องตคีวำม ต้องเข้ำใจ

ภำษำและเข้ำถึงภำษำจำกต้นฉบับอย่ำงแท้จริง  

ซึง่ปัจจปัุน มนษุย์เรำมกีำรสือ่สำรกำรใช้ภำษำผ่ำน

สื่อทำงภำพยนตร์ เผยแพร่เป ็นสำรคดี และ
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ภำพยนตร์แอนิเมชั่น กำรแปลบทบรรยำยใต้ภำพ 

(subtitles) จำกภำพยนตร์ สำรคด ีและหนังแอนิเมชัน่ 

ย่อมต้องสือ่ควำมหมำยและอำรมณ์จำกบทพูดของ

ตัวละคร ดังนั้นควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำของ 

ผู ้แปลต้องเข้ำใจและลุ ่มลึกถึงวัฒนธรรมที่มำ 

พร้อมกับภำษำ ทัง้นีเ้น่ืองจำกภำษำเป็นตวัก�ำหนด

วัฒนธรรม และวัฒนธรรมก็ถูกก�ำหนดโดยภำษำ

ในทำงกลับกัน (Larson, 1998 อ้ำงไว้ใน พัชรี  

โภคำสัมฤทธ์ิ, 2555 หน้ำ 1) กำรแปลมีบทบำท

อย่ำงย่ิงในกำรถ่ำยทอดท้ังภำษำและวัฒนธรรม

จำกภำษำหนึ่งไปยังอีกภำษำหน่ึง กลวิธีกำรแปล 

มีหลำยรูปแบบและศำสตร์ที่หลำกหลำย โดย

เฉพำะอย่ำงย่ิงกำรแปลบทภำพยนตร์ และกำร

แปลค�ำบรรยำยใต้ภำพยนตร ์แอนิเมชั่นจำก 

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย โดยท่ัวไปนักแปลมัก 

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแปลค�ำนำม สรรพนำม  

ค�ำกริยำ ค�ำวิเศษณ์ ค�ำอุทำน ขณะที่กำรแปลนำม

วลีในบทภำพยนตร์ ซึ่งผู้แปลอำจจะต้องใช้กลวิธี

กำรสื่อสำรข้ำมภำษำผ่ำนกำรแปลภำษำอังกฤษ

เป็นภำษำไทย ทั้งนี้ ผู้แปลจะต้องค�ำนึงถึงควำม

สัมพันธ์ สภำพแวดล้อมและกำรถ่ำยทอดอำรมณ์

ของตัวละคร เช่น กำรชมเด็กว่ำน่ำรักในภำษำ

อังกฤษอำจชมว่ำ Oh, what a cute baby! ซึ่งเมื่อ

แปลเป ็นภำษำไทยให ้ได ้รสชำติเหมือนเป ็น 

ภำษำไทยท่ีคนไทยพูดก็อำจแปลได้ว่ำ “แหม!  

ช่ำงน่ำเกลียดน่ำชังเหลือเกิน” ซึ่งถ้ำแปลกลับเป็น

ภำษำอังกฤษจะได้ “What an ugly baby!”  

ย่อมไม่ถูกต้องเพรำะถือเป็นกำรแปลที่ไม่ค�ำนึงถึง

วัฒนธรรมในกำรชมเด็กว่ำน่ำรกัของไทย (พัชร ีโภค

ำสัมฤทธ์ิ, 2555 หน้ำ 1) ดังนั้น จะเห็นว่ำ กำรแปล

เป็นควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ ซึ่งต้องอำศัย

ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนทำงสังคมและวัฒนธรรมของ 

ผู้พูดภำษำนั้นๆ อย่ำงชัดเจน ผู้ที่พูดภำษำต่ำงกัน

และมี วัฒนธรรมที่ต ่ำงกันย ่อมมี พ้ืนฐำนทำง 

ควำมคิดที่แตกต่ำงกัน

 กำรวิจัยจึงนี้มุ ่งศึกษำกระบวนกำรแปล

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยโดยเน้นวิเครำะห์กำร

แปลประโยคท่ีซบัซ้อน และลดรูป ท่ีมำจำกบทเพลง 

ตวัอย่ำงในงำนวจิยัชิน้น้ีคอืเร่ือง เงอืกน้อยผจญภยั 

ภำค 1 ชือ่เรือ่ง “Little Mermaid – Poor Unfortunate 

Souls” (ใจอันไร้ท่ีพ่ึงพำ) โดยผู้ศึกษำสนใจกำร

แปลบทเพลงจำกเรือ่งเรือ่ง “Little Mermaid – Poor 

Unfortunate Souls” (ใจอันไร้ที่พ่ึงพำ) โดยผู้วิจัย

สนใจกำรแปลท่ีมุ่งเน้นกลวิธีกำรแปลค�ำนำม หรือ

กลุ่มค�ำท่ีมีควำมหมำยหลำยนัย ประโยคท่ีซับซ้อน 

และลดรูป เพ่ือศึกษำเก่ียวกับวิธีกำรแปลภำษำ

องักฤษเป็นภำษำไทยด้วยเทคนิคใดจงึจะเหมำะสม 

ทั้งนี้เพ่ือสื่อสำรภำษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

ค้นหำกลวิธีกำรแปลท่ีรักษำควำมหมำยเดิม 

ครบถ้วนถูกต้องไม่แปรเปลีย่น กลำยเป็นค�ำตรงกัน

ข้ำม หรือเป็นกำรหำค�ำเทียบเคียงที่รักษำอรรถรส

ของภำษำเดิมไว้ให้เป็นรสเดียวกัน 

 นอกจำกนี้  ผู ้ วิจัยสนใจกำรแปลบท

ภำพยนตร ์ถ ้อยค�ำทำง วัฒนธรรมภำษำใน

ภำพยนตร์ กำรใช้กลวิธีกำรแปลระดับค�ำที่ต้องใช้

ไวยำกรณ์ และควำมเข้ำใจวัจนภำษำของเจ้ำของ

ภำษำทีอ่ำจเป็นปัญหำทีย่ำกล�ำบำกต่อผูท่ี้ไม่ได้พูด

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำแม่ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกับ

ผู ้ ท่ีเรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

เ น่ืองจำกจะต ้องอำศัยควำมรู ้ ในภำษำและ

วัฒนธรรมของผู้ที่พูดภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  

โดยต้องค�ำนึงถึงกลวิธีกำรแปลระดับค�ำ กำรใช้ 

ค�ำเปรียบเทียบ ค�ำที่บอกลีลำและอำรมณ์ของ 

ตัวละคร ซึ่งต้องอำศัยกำรอ่ำนตีควำมจำกบท
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บรรยำยและใช้ภำพ และเสียงประกอบกำรแปล  

ดงันัน้ เมือ่ต้องถ่ำยทอดบทภำพยนตร์ภำษำองักฤษ

ให้เป็นบทบรรยำยภำษำไทย จึงถือเป็นหน้ำที่ของ

ผูแ้ปลบทภำพยนตร์ทีจ่ะต้องหำกลวธีิต่ำงๆ ในกำร

ถ่ำยทอดอำรมณ์ขัน มุขตลก รวมไปถึงควำมรู้สึก

ของตัวละครแต่ละตัวให้ออกมำในรูปของบท

บรรยำยใต้ภำพที่สำมำรถรักษำรสของภำพยนตร์

ไว้ได้ (กัลยกร ฉัตรศิริมงคล, 2547 หน้ำ 4)

 จูเลียน เฮำส์ (House, 1977, pp. 25-31, 

อ้ำงไว้ใน จิรำวรรณ สุขวิทยำกุล, 2557, หน้ำ 21) 

กล่ำวถึงกำรแปลว่ำมีแก่นส�ำคัญคือกำรรักษำ 

“ควำมหมำย” เมื่อถ ่ำยทอดจำกภำษำหน่ึง 

ไปสูภ่ำษำหน่ึง โดยทีผู่แ้ปลควรตระหนกัถึง “ควำม

หมำย” ของกำรแปลภำษำ ในที่น้ี มี 3 ประเด็นคือ 

 (1)   ควำมหมำยทำงอรรถศำสตร์ (semantic 

aspect of meaning) คือควำมหมำยตรงตำมรูป

หรือตำมกำรอ้ำงอิง ควำมหมำยทำงอรรถศำสตร์นี้ 

ยังเกิดข้ึนได้แม้ค�ำดังกล่ำวจะไม่อ้ำงอิงถึงสิ่งใด 

ในโลกควำมเป ็นจริง เช ่นกรณีของนวนิยำย

วิทยำศำสตร์ เป็นต้น

 (2)  ควำมหมำยทำงวัจนปฏิบตั ิ(pragmatic 

aspect of meaning) คือ ถ้อยค�ำได้จำกลักษณะ

ทำงไวยำกรณ์ เช่น กำรเรยีงล�ำดบัค�ำ กำรเน้นเสยีง 

หรือกำรปรำกฏของค�ำกริยำบ ่งกำรกระท�ำ 

(performative verbs) แต่ในสถำนกำรณ์จริง 

บริบทจะสำมำรถบอกพลังวัจนกรรมปฏิบัติ

 (3)  ควำมหมำยตำมรูปแบบข้อควำม 

(textual aspect of meaning) ข้อควำมในที่นี้ 

หมำยถึงกำรร้อยเรยีงประโยคให้เป็นหน่วยทีใ่หญ่ขึน้ 

ในกระบวนกำรสร้ำงข้อควำมน้ัน มีบริบทแวดล้อม

ต่ำงๆเข้ำมำเก่ียวข้อง เช่น กำรปรำกฏของค�ำท่ีใช้

เหมือนค�ำสรรพนำม (pro-forms) กำรแทนที่ 

(substitution) กำรเน้นค�ำซ�้ำ (anaphora) เป็นต้น

นอกจำกนี้ ด้ำนกระบวนกำรแปล สัญฉวี สำยบัว 

(2550) เสนอวิธีปรบับทแปลในระดบัค�ำ และระดบั

ประโยค ซึ่งในงำนวิจัยน้ีไม่ได้ศึกษำถึงระดับ

ประโยค จึงจะยกเฉพำะกลวิธีกำรปรับบทแปลใน

ระดับค�ำ ซึ่งมี 5 วิธีด้วยกัน คือ

 1)  กำรเติมค�ำ อธิบำย ซึ่งแบ่งย่อยได้  

ออกเป็นกำรเตมิลกัษณะนำมข้ำงหน้ำ และกำรเตมิ

ข้อควำมสั้นๆ เพ่ืออธิบำยค�ำ ศัพท์ดังกล่ำว โดย 

ค�ำอธิบำยนั้นจะต้องกะทัดรัดและกลมกลืนไปกับ 

เนื้อเรื่อง

 2)  กำรใช้วลีหรือประโยคแทนคำ คือ  

กำรแทนทีค่�ำ ศพัท์ด้วยประโยคหรอืวลเีพ่ือบอกเล่ำ

ถึงลักษณะหรือกิจกรรมของสิ่งนั้นแทน

 3)  กำรใช้คำ ที่อ้ำงอิงถึงควำมหมำยที่

กว้ำงข้ึนแทนคำ ทีอ้่ำงองิถึงสิง่ทีเ่ฉพำะกว่ำ วิธีน้ีจะ

ใช้ในกรณีท่ีค�ำศัพท์ในต้นฉบับอ้ำงถึงสิ่งที่ไม่มีใน

ภำษำแปล หรือไม่เป็นที่รู้จักในสังคมของผู้อ่ำน

ฉบับแปล จึงต้องใช้ค�ำท่ีมีควำมหมำยกว้ำงเพ่ือ

ครอบคลุมค�ำ ที่เป็นปัญหำไปด้วย

 4)  กำรเติมตัวเชื่อมระหว่ำงกลุ่มควำมคิด

ต่ำงๆ เนื่องจำกแต่ละภำษำมีโครงสร้ำงต่ำงกัน 

หำกเป็นโครงสร้ำงประโยคที่ไม่มีในภำษำแปล  

ก็อำจมีกำรเติมค�ำศัพท์หรือวลีเพ่ือบอกควำม

สัมพันธ์ของประโยคดังกล่ำว

 5)  กำรตัดค�ำสำ หรับวิธีนี้ ควรเลือกใช้ใน

กรณีท่ีไม่สำมำรถหำค�ำท่ีมีควำมหมำยเทียบเคียง

ได้ในภำษำแปล และค�ำศัพท์ดังกล่ำวไม่ใช่สำระ

ส�ำคัญของเร่ือง หรือมีกำรใช้ติดต่อกันแต่สื่อ 

ควำมหมำยอย่ำงเดียว ซึ่งผู ้แปลสำมำรถตัดคำ 

หรือส�ำนวนนั้นทิ้งไปได้ แต่ไม่ควรตัดข้อควำม 

ทั้งตอนทิ้งไป
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 Mona Baker (1992: 17-42, อ้ำงไว้ใน 

ศศิ เอำทำรยกุล, 2557 หน้ำ 9) กล่ำวว่ำ ใน

กระบวนกำรแปล ค�ำหรือข้อควำมท่ีมีควำมหมำย

เฉพำะทำงวัฒนธรรมเป็นปัญหำหน่ึงในกำรแปล 

เพรำะไม่สำมำรถหำค�ำเทียบเคียงท่ีมีควำมหมำย

ตรงตำมต้นฉบับโดยสมบูรณ์ได้ และกลวิธีที่ 

นักแปลอำชีพใช้แก้ปัญหำ มีดังน้ี

 1)  กำรใช้ค�ำทัว่ไปท่ีมคีวำมหมำยธรรมดำ

กว่ำค�ำในต้นฉบบั โดยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใช้อย่ำงกว้ำงขวำง 

เนื่องจำกควำมหมำยของค�ำแสดงออกได้หลำย

ระดับและหลำยรูปแบบในกรณีน้ี ผู้แปลอำจเลือก

ใช้ค�ำง่ำย ซึ่งเป็นค�ำพ้ืนฐำน เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

หรือมีระดับควำมเป็นทำงกำรน้อยกว่ำในต้นฉบับ

 2)  กำรใช้ค�ำ ท่ีเป็นกลำงกว่ำ หรือค�ำ  

ที่แสดงอำรมณ์ของผู้พูดน้อยกว่ำในต้นฉบับ

 3) กำรแทนท่ีด้วยสิ่งที่มีในวัฒนธรรม 

เป้ำหมำย ซึ่งอำจไม่ได้มีควำมหมำยเหมือนกัน  

แต่ส่งผลต่อผูอ่้ำนใกล้เคียงกัน กำรใช้วธีินีข้ึน้อยู่กับ

จุดประสงค์ของงำนแปล

 4)  กำรใช้ค�ำ ยืม หรือใช้ค�ำ ยืมและเพ่ิม 

ค�ำ อธิบำยด้วย Baker กล่ำวว่ำกำรใช้ค�ำ ยืมโดย 

ส่วนมำกจะใช้กับค�ำ ท่ีทันสมยัและเป็นท่ีรูจ้กัดี ส่วน

กำรใช้ค�ำ ยืมและเพ่ิมค�ำ อธิบำยน้ัน มปีระโยชน์มำก

ในกรณีที่ต้นฉบับพูดถึงค�ำ ดังกล่ำวซ�้ำหลำยครั้ง

 5)  กำรเรยีบเรยีงใหม่โดยใช้ค�ำทีเ่ก่ียวข้อง

กัน วิธีนี้ใช้เพ่ือให้ภำษำแปลเป็นธรรมชำติ โดยใน

ภำษำเป้ำหมำยมีค�ำแสดงควำมหมำยเหมือนกับ

ในภำษำต้นฉบับ แต่รูปแบบกำรใช้แตกต่ำงกัน

 6)  กำรเรียบเรียงใหม ่โดยใช ้ค�ำที่ ไม ่

เก่ียวข้องกัน ในกรณีที่ต้นฉบับมีเนื้อหำท่ีซับซ้อน  

ผู ้แปลอำจปรับให้เป็นเรื่องท่ัวไปมำกขึ้น หรือ 

แปลโดยถอดควำมหมำยของคำเฉพำะค�ำน้ัน

 7)  กำรละไม่แปล

 8)  กำรแสดงภำพหรือตัวอย ่ำงแทน 

กำรแปล

 ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวทำงกำรแปลจำก 

นักทฤษฎี และนักวิชำกำรด้ำนกำรแปลเอำไว้  

เพ่ือเป็นแนวทำงกำรแปลของนักแปลท้ังหลำย  

โดยบรรดำนักวิชำกำรด้ำนกำรแปลหลำยท่ำนได้

น�ำเสนอประเภทของกำรแปลไว้อย่ำงน่ำสนใจ  

ซึ่งผู ้วิจัยได้รวบรวมมำเฉพำะประเภทท่ีส�ำคัญ  

กำรจัดกลุ ่มประเภทที่ส�ำคัญๆ ได้แก่ ประเภท 

กำรแปลตำมระบบกำรสร้ำงควำมหมำยของมนุษย์ 

(semiotic) ประเภทกำรแปลแบบทวิภำค (binary 

classifications) และประเภทกำรแปลตำมประเภท

ตัวบท (text types) อำทิ

 เจค็อบสัน (Jakobson, 1959, อ้ำงไว้ใน 

วสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 8) กล่ำวถึงกำรแปล

ตำมระบบกำรสร ้ำงควำมหมำยของมนุษย ์ 

(semiotic) ว่ำมอียู่ 3 ประเภท คอื กำรแปลในภำษำ 

กำรแปลระหว่ำงภำษำ และกำรแปลระหว่ำง

สญัญะกำรแปลในภำษำ (intralingual translation 

หรอื rewording) เป็นกำรแปลในภำษำเดยีวกัน คอื 

เป็นกำรท�ำให้เนื้อควำมในภำษำนั้นเองกระจ่ำงชัด

และเข้ำใจได้ง่ำยขึ้นหรือแปลจำกโครงสร้ำงลึก 

(deep s t ruc tu re )  เป ็นโครงสร ้ ำง พ้ืน ผิว 

(surfacestructure) กำรแปลระหว่ำงภำษำ 

(interlingual translation หรือ translation proper)

คือกำรแปลจำกภำษำหน่ึงไปอีกภำษำหนึ่ง ส่วน

กำรแปลระหว่ำงสญัญะ (intersemiotic translation 

หรือ transmutation) คือกำรแปลโดยใช้สัญญำณ

ในกำรสื่อควำมหมำย (ดวงตำ สุพล, 2541, น. 11, 

อ้ำงไว้ใน วสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 8)
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 นอกจำกกำรแบ่งประเภทกำรแปลตำม

ระบบกำรสร้ำงควำมหมำยของมนุษย์ข้ำงต้นกำร

จัดกลุ ่มประเภทกำรแปลแบบทวิภำค (binary 

classifications) ก็มีควำมน่ำสนใจ เพรำะได้ช่วย

ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงและสำมำรถเข้ำใจรปูแบบ

กำรแปลได้ดีย่ิงขึ้น กลุ ่มประเภทกำรแปลแบบ

ทวิภำคเหล่ำน้ี ได้แก่ กำรแปลแบบเอำควำมกับ

กำรแปลตำมตัวอักษร (free translation vs. literal 

translation) กำรแปลแบบเปิดเผยภำษำต้นฉบับ

กับกำรแปลแบบซ่อนเร้นภำษำต้นฉบับ (overt 

translation vs. covert translation) กำรแปลแบบ

ครบควำมกับกำรแปลเพ่ือกำรสื่อสำร (semantic 

translation vs. communicative translation)  

กำรแปลแบบรักษำรูปแบบกับกำรแปลแบบรักษำ

ควำมหมำย (form-based translation vs. 

meaning-based translation) และกำรแปลเพ่ือ

ประโยชน์กับกำรแปลสำรคดี (instrumental 

translation vs. documentary translation)

 เมื่อแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรแปล

แบบค�ำต่อค�ำ (word-for-word) (literal) และ 

ควำมหมำยต่อควำมหมำย (sense-for-sense) 

(free)ย้อนไปในศตวรรษท่ี 1 ก่อนปีคริสตกำล  

นักคิดและนักกฎหมำยชำวโรมันผู้รอบรู้ชื่อ ซิเซโร 

(Cicero) ได้ให้ควำมเห็นถึงวิธีกำรแปลไว้ว่ำ:

 And I did not translate them as an 

interpreter, but as an orator, keeping thesame 

ideas and forms, or as one might say, the 

‘figures’ of thought, but in language which 

conforms to our usage. And in so doing, I did 

not hold it necessary to render word for word, 

but I preserved the general style and force of 

the language. (Munday, 2008, อ้ำงไว้ใน  

วสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 9)

 ควำมหมำยคือ 

 (ข้ำพเจ้ำมิได้แปลอย่ำงนักแปลค�ำต่อค�ำ  

ที่จะรักษำควำมคิดและรูปแบบ เพ่ือมิให้แตกต่ำง

ไปจำกเดิมหรือที่เรำอำจเรียกว่ำ กำรคงเอกลักษณ์

เดิมไว้อย่ำงเข้มงวด แต่ข้ำพเจ้ำแปลอย่ำงนักพูด

สนุทรพจน์ ทีจ่ะใช้ภำษำของเรำอย่ำงเป็นธรรมชำติ 

ในกำรจะกระท�ำเช่นนั้นได้ ข้ำพเจ้ำจ�ำต้องสลัด 

ทิ้งกำรแปลแบบค�ำต่อค�ำ แต่ขำ้พเจ้ำจะรักษำลีลำ

ของภำษำโดยรวมและพลงัของภำษำเอำไว้ (วสนัต์ 

หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 9)

 ใจควำมส�ำคญัจำกทีซ่เิซโร (วสนัต์ หอมจนัทร์, 

2557 หน้ำ 9) กล่ำวคือ ไม่ใช้วิธีกำรแปลแบบ 

ค�ำต่อค�ำ แต่แบบควำมหมำยต่อควำมหมำย ใน

บรรทัดแรกค�ำว่ำ an interpreter หมำยถึง นักแปล

แบบค�ำต่อค�ำหรือตำมตัวอักษร (literal) ขณะท่ี  

an orator คือผู้ที่พยำยำมผลิตถ้อยค�ำเพ่ือให้ผู้ฟัง

เกิดควำมรู้สกึคล้อยตำม ในสมยัโรมนัน้ัน กำรแปล

แบบค�ำต่อค�ำเป็นกำรแปลชนิดค�ำต่อค�ำอย่ำง

แท้จริง โดยแปลจำกภำษำกรีกมำเป็นภำษำลำติน 

ชำวโรมันน้ันรู้ท้ังภำษำกรีกและภำษำลำติน และ

จะอ่ำนบทแปลฉบับภำษำลำตินเคียงข้ำงกับ

ต้นฉบับในภำษำกรีกไปพร้อมๆ กัน

 นักบุญเยโรม (St. Jerome) ได้ปกป้อง

ตนเองจำกกำรถูกวิจำรณ์ในประเด็นกำรแปล 

พระคัมภีร์ไบเบิ้ลผิด โดยได้อธิบำยถึงวิธีกำรแปล

ซึ่งได้กลำยเป็นค�ำกล่ำวท่ีมีชื่อเสียงในเวลำต่อมำ

ว่ำ:
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 Now I not only admit but freely 

announce that in translating from the Greek 

– except of course in the case of the Holy 

Scripture, where even the syntax contains a 

mystery – I render not word-for-word, but 

sense-for-sense. (Munday, 2008, อ้ำงไว้ใน 

วสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 9)

ควำมหมำยคือ

 (ในท่ีน้ีข ้ำพเจ ้ำมิเพียงยอมรับเท่ำนั้น  

แต่ขอประกำศอย่ำงอิสระด้วยว่ำ ในกำรแปลจำก

ภำษำกรีก ข้ำพเจ้ำมิได้แปลแบบค�ำต่อค�ำ แต่แปล

แบบควำมหมำยต่อควำมหมำย ซึ่งก็แน่นอนว่ำมี

ข้อยกเว้นใน

 ใจควำมส�ำคัญน้ันคล้ำยคลึงกับสิ่ง ท่ี 

Cicero ได้กล่ำวไว้ โดยเฉพำะในประโยคบรรทัด

สุดท้ำยของต้นฉบับ คือ ไม่ถ่ำยทอดค�ำต่อค�ำ  

แต่เป็นควำมหมำยต่อควำมหมำย จำกถ้อยค�ำของ

นกับญุเยโรม ในภำยหลงัจงึได้มกีำรเปลีย่นค�ำศัพท์

ใหม่คือ literal แทน word-for-word และ free  

แทน sense-for-sense เนื่องจำกนักวิชำกำรแปล

เห็นว่ำได้มีกำรตีควำมหมำยของท่ำนผิดไป

 สัญฉวี สำยบัว (2542, อ้ำงไว้ใน วสันต ์

หอมจนัทร์, 2557 หน้ำ 10) ได้อธิบำยควำมแตกต่ำง

ของกำรแปลท้ัง 2 ประเภทนี้ ไว้ว่ำ กำรแปลแบบ

ตรงตัว (ตำมตัวอักษร-(literal translation) คือ 

กำรแปลที่พยำยำมรักษำรูปแบบของกำรเสนอ

ควำมคิดของต้นฉบับไว้ในฉบับแปลให้มำกที่สุด

เท่ำที่จะมำกได้ส่วนกำรแปลแบบเอำควำมนั้น 

(non-literal translation) ผู้แปลอำจจะถ่ำยทอด

ภำษำแตกต่ำงไปจำกรูปแบบท่ีใช้ในต้นฉบับ หรือ

กำรเรยีงล�ำดบัควำมคิดอำจจะไม่เหมอืนกัน เพ่ือให้

งำนแปลน้ีสำมำรถท�ำ หน้ำท่ีสื่อควำมหมำยของ

ต้นฉบบัไปสูผู่อ่้ำนได้อย่ำงแน่นอนควำมหมำยและ

ควำมเข้ำใจมีควำมส�ำคัญกว่ำอย่ำงอื่น 

 เฮำส์ (House, 1997อ้ำงไว้ใน วสันต์  

หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 10) ได้จ�ำแนกประเภท 

กำรแปลเป็น 2 ประเภท คือ กำรแปลแบบเปิดเผย

ภำษำต้นฉบับ (overt translation) และกำรแปล

แบบซ่อนเร้นภำษำต้นฉบับ (covert translation) 

 กำรแปลแบบเปิดเผยภำษำต้นฉบบั (overt 

translation) เป็นกำรแปลที่ไม่คำดหมำยจะเป็น

อย่ำงภำษำของต้นฉบับ ผู้อ่ำนในภำษำของฉบับ

แปลจะยังคงรู้ว่ำเป็นบทแปล สำเหตก็ุเพรำะตวับท

นัน้เชือ่มโยงกับวัฒนธรรมของต้นฉบบัอย่ำงใกล้ชดิ

มำก ตัวอย่ำงของงำนแปลประเภทนี้เช่น ค�ำกล่ำว

สุนทรพจน์ทำงกำรเมืองและงำนแปลวรรณกรรม

ต่ำงๆ ส่วนกำรแปลแบบซ่อนเร้นภำษำต้นฉบับ 

(covert translation) เป็นกำรแปลท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้กับ

วัฒนธรรมของฉบบัแปลอย่ำงมำกท�ำให้ภำษำของ

ฉบับแปลมีควำมเป็นธรรมชำติสูงจนผู้อ่ำนไม่รู้สึก

ว่ำก�ำลังอ่ำนงำนแปลอยู่ สำเหตุมำจำกภำษำของ

ต้นฉบับไม่ได้เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมหรือ

ผู้รับสำรของต้นฉบับอย่ำงเป็นพิเศษ ท้ังภำษำของ

ต้นฉบับและภำษำของฉบับแปลจะสำมำรถพูด 

กับผู้รับสำรของตนได้โดยตรงตัวอย่ำงงำนแปล

ประเภทนี้  เช ่น  หนังสือน�ำ เ ท่ียว จดหมำย 

ของประธำนบริษัทท่ีส่งไปยังผู ้ ถือหุ ้นโฆษณำ 

หนังสือพิมพ ์  และหนังสือวิชำกำร เป ็นต ้น 

(Munday, 2008, อ้ำงไว้ใน วสันต์ หอมจันทร์,  

2557 หน้ำ 10)

 รีสส์ (Reiss, 1977 อ้ำงไว้ใน วสันต์  

หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 10)) แบ่งประเภทกำรแปล

ตำมประเภทของตัวบท (text types) ซึ่งได้แก่  

ตัวบทเพ่ือให้ควำมรู ้ข้อมูล (informative text)  
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ตัวบทเพ่ือกำรแสดงออก (expressive text) ตัวบท

เพ่ือปฏิบัติกำร (operative text) และตัวบทแบบ

ออดิโอมีเดีย (audiomedial text) ซึ่งรำยละเอียด

ของตัวบทแต่ละประเภทมีดังนี้

 ตัวบทเพ่ือให้ควำมรู้ข้อมูล (informative 

text) เป็นกำรสื่อสำรข้อเท็จจริงธรรมดำ เช่น ข้อมูล

ข่ำวสำร ควำมรู ้และควำมคิด เป็นต้น มติิทำงภำษำ

ในกำรถ่ำยทอดข้อมูลเป็นตรรกะและมีกำรอ้ำงอิง 

ควำมสนใจของกำรสือ่สำรอยู่ท่ีเน้ือหำหรอื “หวัข้อ” 

เป็นหลัก ตัวบทเพ่ือกำรแสดงออก(expressive 

text) เป็นกำรเขียนงำนเชิงสร้ำงสรรค์ โดยผู้เขียน

จะใช้มิติทำงภำษำเชิงสุนทรียะ ผู้เขียน หรือ “ผู้ส่ง

สำร” รวมท้ังรปูแบบของสำรถือเป็นตัวชโูรงของงำน 

ในส่วนของตัวบทเพ่ือปฏิบัติกำร (operative text) 

เป็นกำรโน้มน้ำวให้ตอบรบัทำงพฤตกิรรม จดุมุง่หมำย

ของกำรท�ำหน้ำทีเ่ชงิโน้มน้ำวคือ กำรขอหรอืชกัชวน

ผูอ่้ำนหรอื “ผูร้บัสำร” ของตัวบทให้กระท�ำบำงอย่ำง 

รูปแบบภำษำ เป็นแบบกำรสนทนำเชิงมโนคติ 

(dialogic) แต่เป้ำหมำยยังอยู่ท่ีกำรโน้มน้ำวใจ 

และตัวบทพิเศษซ่ึง รสีได้รวมเข้ำมำในภำยหลงั คือ 

ตวับทแบบออดโิอมเีดีย (audiomedial text) ตัวบท

ประเภทนี้ได้แก่ ภำพยนตร์และโฆษณำทำงภำพ

และเสียงที่จะช่วยเสริมหน้ำที่ของตัวบทท้ัง 3 

ประเภทด้วยภำพ จินตนำกำร ดนตรี และอื่นๆ 

(Munday, 2008, อ้ำงไว้ใน วสนัต์ หอมจนัทร์, 2557 

หน้ำ 11)

 อนึ่งสิ่งท่ีนักแปลจะน�ำเข้ำสู่กระบวนกำร

แปลไม่ว่ำโดยรูต้วัหรอืไม่รูต้วัก็ตำม กำรเทยีบเคยีง

ควำมหมำยถือเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรแปล  

เพรำะสำมำรถบอกถึง ผลส�ำเร็จของงำนแปลได้ 

หำกผูแ้ปลแปลออกมำไม่ตรงกับควำมหมำยท่ีสำร

ในภำษำของต้นฉบบั ต้องกำรจะสือ่ ผลทีเ่กิดขึน้คือ 

ผู้อ่ำนในภำษำของฉบับแปลจะรับสำรท่ีผิดและ

ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจควำมหมำยคลำดเคล่ือนไป

จำกเดิม แนวคิดส�ำคัญจำกนักวิชำกำรด ้ำน 

กำรแปลที่เก่ียวกับกำรเทียบเคียงควำมหมำย  

มีดังต่อไปนี้ วสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 12)

 เจค็อบสัน เจค็อบ สัน (Jakobson, 1959) 

อ้ำงไว้ในวสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 12)  

กล่ำวถึง กำรแปลอีกประเภทหนึ่ง คือ กำรเทียบ

เคยีงควำมหมำยเชิงภำษำศำสตร์ ได้ศกึษำประเดน็

กำรแปลเก่ียวกับเรื่องกำรเทียบเคียงและควำม

หมำยทำงภำษำศำสตร์ (linguistic meaning and 

equivalence) โดยเขำได้ศึกษำปัญหำกำรเทียบ

เคียงควำมหมำยระหว่ำงค�ำในภำษำที่แตกต่ำงกัน

และสรุปว ่ำ โดยปกติ ค�ำในภำษำที่ต ่ำงกัน 

ไม่สำมำรถน�ำมำเทียบเคียงกันได้อย่ำงตรงตัว  

ดังน้ัน กำรแปลภำษำท่ีต่ำงกันจึงเป็นกำรแทนท่ี

ข้อควำมในภำษำหนึ่งด้วยข้อควำมในอีกภำษำ

หนึ่ง ที่ไม่ได้แทนท่ีเฉพำะค�ำใดค�ำหน่ึงแต่แทนที่

ใหม่หมดทั้งประโยคหน้ำท่ีของนักแปลจึงต้อง 

เรียบเรียงข้อควำมที่ได้รับน้ันใหม่และถ่ำยทอด

ข้อควำมท่ีเรียบเรียงแล้วออกมำเป็นภำษำฉบับ

แปล ดังน้ัน กำรแปลจึงเก่ียวข้องกับข้อควำมสอง

ข้อควำมที่มีควำมหมำยเทียบเคียงกัน เพียงแต่อยู่

ในรหัสภำษำสองรหัสท่ีแตกต่ำงกัน

 ไนดำกับวิทยำศำสตร์กำรแปล จำกกำร

ศึกษำธรรมชำติของควำมหมำย (the nature of 

meaning) ไนดำ (Nida, 1964 อ้ำงไว้ในวสนัต์ หอม

จันทร์, 2557 หน้ำ 12) ได้แบ่งควำมหมำยออกเป็น 

3 ชนิดคือควำมหมำยทำงภำษำศำสตร์ (linguistic 

meaning) ควำมหมำยอ้ำงอิง (referential 

meaning) และควำมหมำยแฝง (emotive/

connotative meaning) ซึ่งในกำรวิเครำะห์ควำม
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หมำยแต่ละประเภทโดยเฉพำะควำมหมำยอ้ำงอิง

และควำมหมำยแฝง ไนดำได้ใช้วิธีวิเครำะห์ 3 วิธี

ส�ำคัญ ซึ่งได้แก่ วิธีกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงตำม

ล�ำดับช้ัน (hierarchical structuring) วิธีกำร

วิเครำะห์ส่วนประกอบ(componential analysis) 

และกำรวิเครำะห์โครงสร ้ำงทำงควำมหมำย 

(semantic structure analysis) (p. 33-43) ไนดำ 

(1964) ได้อธิบำยถึงกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงตำม

ล�ำดับชัน้ (hierarchical structuring) ไว้ว่ำ เป็นกำร

แยกควำมแตกต่ำงกลุม่ค�ำซึง่อยู่กันคนละระดบัชัน้ 

(p. 73-82) ในส่วนของกำรวิเครำะห์ส่วนประกอบ 

(componential analysis) นั้น จะศึกษำวิเครำะห์

ขอบข่ำยของค�ำท่ีสัมพันธ์กัน จนสำมำรถเปรียบ

เทียบควำมแตกต่ำงกันได้ วิธีนีม้ปีระโยชน์ต่อระบบ

ค�ำเครือญำติ (p. 82-87) และกำรวิเครำะห์

โครงสร้ำงทำงควำมหมำย (semantic structure 

analysis) เป็นวธีิทีแ่ยกให้เห็นถึงควำมหลำกหลำย

ทำงควำมหมำยของค�ำหน่ึงค�ำ ซึ่งมีบริบทเป็นตัว

ก�ำหนดควำมหมำย อำศัยวิธีนี้จะช่วยให้เกิดควำม

เข้ำใจภำษำและวัฒนธรรมท่ีต่ำงกันได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

(p. 102-107)

 ในสองข้ัวกำรแปลนี้ ไนดำ (1964) เห็นว่ำ

ในระยะหลังได้มีกำรเปลี่ยนทิศทำงกำรแปลโดย

เปลีย่นจำกกำรเทยีบเคยีงควำมหมำยตำมรปูแบบ 

มำเป็นกำรเทียบเคียงควำมหมำยตำมควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงผู้อ่ำนสำรกับสำรมำกขึ้นอย่ำงเห็น

ได้ชัด (p. 60) ส�ำหรับไนดำแล้ว งำนแปลท่ีประสบ

ควำมส�ำเร็จน้ันขึ้นอยู่กับควำมส�ำเร็จของผู้แปลใน

กำรท�ำให้เกิดปฏิกิริยำตอบรับในตัวผู้อ่ำนได้ใกล้

เคียงกับผู้อ่ำนต้นฉบับ นอกจำกนั้น ยังมีข้อส�ำคัญ

ประกำรอื่นๆ ในกำรถ่ำยทอดงำนแปล ซึ่งไนดำ 

(1964) ได้เสนอไว้ว่ำ ผูแ้ปลจะต้องท�ำให้เป็นภำษำ

ที่ดีและเหมำะสม อ่ำนแล้วเข้ำใจนอกจำกน้ัน  

ผู้แปลยังต้องถ่ำยทอดเจตนำและท่วงท�ำนองภำษำ

ของต้นฉบบั โดยพยำยำมท�ำให้เป็นภำษำท่ีมคีวำม

เรียบง่ำยและเป็นธรรมชำต ิและสร้ำงปฏิกิรยิำตอบ

รับท่ีคล้ำยคลึงกัน (p. 164)

 Beekman and Callow (อัจฉรำ เทพแปง, 

2554, หน้ำ 97) ได้เสนอแนวทำงกำรแปลสิ่งที ่

ไม่เป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมของภำษำแปลไว้ 3 วิธี 

คือ 1) กำรใช้ค�ำจ�ำแนกประเภทอย่ำงกว้ำงๆ แล้ว

ตำมด้วยค�ำอธิบำยประกอบ (a generic word with 

descriptive phrase) (ตรงกับวิธีกำรแปลโดย 

กำรใช้ค�ำจ�ำแนกประเภทอย่ำงกว้ำงๆ แล้วตำมด้วย 

ค�ำอธิบำยประกอบ ของสุพรรณี ปิ่นมณี ซึ่งมีอยู่  

4 ประเภท ได้แก่ 1.1) ค�ำจ�ำแนกอย่ำงกว้ำงๆ ขยำย

ควำมด้วยกำรบอกลักษณะรูปพรรณ สัณฐำน  

1.2) ค�ำจ�ำแนกอย่ำงกว้ำงๆ ขยำยควำมด้วยกำร

บอกหน้ำทีห่รอืวตัถุประสงค์ 1.3) ค�ำจ�ำแนกอย่ำงก

ว้ำงๆ ขยำยควำมด้วยกำรบอกทั้งรูปร่ำงลักษณะ

และหน้ำที ่1.4) ค�ำจ�ำแนกอย่ำงกว้ำงๆขยำยควำม

โดยกำรเปรียบเทียบ 2) กำรใช้ค�ำยืม มีอยู่ 2 

ประเภท ได้แก่  2.1) ค�ำยืม (borrowed word)  

(ตรงกับวิธีกำรแปลโดยกำรใช ้ค�ำยืมสุพรรณี  

ปิ่นมณี 2.2) ค�ำยืมหรือค�ำทับศัพท์ (loan word)  

ซึ่งสำมำรถแบ่งย่อยออกเป็น 4 ลักษณะ ดังน้ี 

2.2.1) ค�ำทับศัพท์ท่ีใช้ประกอบกับค�ำจ�ำแนก

ประเภทอย่ำงกว้ำงๆ 2.2.2) ค�ำทับศัพท์ท่ีใช้

ประกอบกับค�ำจ�ำแนกประเภทอย่ำงกว้ำงๆ และ 

ค�ำขยำยควำมบอกลกัษณะ 2.2.3) ค�ำทับศพัท์ท่ีใช้

ประกอบกับค�ำจ�ำแนกประเภทอย่ำงกว้ำงๆ และ 

ค�ำขยำยควำมบอกหน้ำท่ีหรือวัตถุประสงค์ 2.2.4) 

ค�ำทับศัพท์ที่ใช้ประกอบกับค�ำจ�ำแนกประเภท 

อย่ำงกว้ำงๆ และค�ำขยำยควำมบอกทั้งลักษณะ 
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หน้ำที ่หรอืวัตถุประสงค์ และ 3) กำรใช้ค�ำศัพท์หรอื

ค�ำเรียกขำนท่ีมีอยู่ในวัฒนธรรมของภำษำแปล 

(a cultural substitute) มำแทนค�ำศัพท์ที่อยู่ใน

วัฒนธรรมภำษำต้นฉบับ(ตรงกับวิธีกำรแปลโดย

กำรแทนท่ีด้วยสิ่งท่ีปรำกฏในวัฒนธรรมของภำษำ

แปล ของสุพรรณี ปิ่นมณี 

 Barnwell (อัจฉรำ เทพแปง, 2554, หน้ำ 

97) ได้เสนอแนวทำงกำรถ่ำยทอดค�ำทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั

ในวัฒนธรรมของภำษำแปลไว้ 3 ประกำร คือ  

1) กำรใช้ข้อควำมอธิบำย (ตรงกับวิธีกำรแปลโดย

กำรแทนท่ีด้วยสิ่งท่ีปรำกฏในวัฒนธรรมของภำษำ

แปล ของสพุรรณี ป่ินมณี 2) กำรทับศัพท์ภำษำต่ำง

ประเทศ และ 3) กำรใช้ค�ำซึ่งเป็นที่รู ้จักดีใน

วัฒนธรรมของผูร้บัสำร (ตรงกับวิธีกำรแปลโดยกำร

แทนท่ีด้วยสิง่ทีป่รำกฏในวัฒนธรรมของภำษำแปล 

ของสุพรรณี ปิ่นมณี และวิธีกำรแปลโดยกำรใช ้

ค�ำศัพท์หรือค�ำเรียกขำนท่ีมีอยู่ในวัฒนธรรมของ

ภำษำแปลมำแทนค�ำศพัท์ทีอ่ยู่ในวัฒนธรรมภำษำ

ต้นฉบับ ของ Beekman and Callow

 Baker (อัจฉรำ เทพแปง, 2554, หน้ำ 97) 

ได้เสนอกลวิธีกำรแปลค�ำศัพท์ ในกรณีท่ีผู ้แปล 

ไม่สำมำรถหำค�ำในภำษำแปลมำเทียบเคยีงกับค�ำ

ในภำษำต้นฉบับได้ (non-equivalence at word 

level) ทั้งนี้เน่ืองจำกสิ่งที่แปลไม่เป็นที่รู ้จักหรือ 

ไม ่ปรำกฏในวัฒนธรรมของภำษำที่แปล ซึ่ง

สำมำรถแบ่งกลวิธีกำรแปลออกเป็น 10 แบบ คือ 

1) กำรแปลตรงตำมรูปแบบและเนื้อหำของภำษำ 

ต้นฉบับ 2) กำรแปลโดยใช้ค�ำที่มีควำมหมำยกว้ำง

ขึน้ หรอืค�ำจ่ำกลุม่ (superordinate) (ตรงกบัวิธีกำร

แปลโดยกำรใช้ค�ำจ�ำแนกประเภทโดยกว้ำง และ 

ค�ำ เฉพำะเจำะจง ของสุพรรณี ปิ่นมณี และวิธีกำร

แปลโดยกำรใช้ค�ำอ้ำงอิงถึงควำมหมำยที่กว้ำงขึ้น

แทนค�ำที่อ ้ำงอิงถึงสิ่งที่ เฉพำะกว่ำของสัญฉวี 

สำยบัว 3) กำรแปลโดยใช้ค�ำที่แสดงควำมรู้สึก 

เป็นกลำงๆ 4) กำรแปลโดยแทนที่ทำงวัฒนธรรม

โดยใช้ค�ำหรือส�ำนวนที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมของ

ผู้อ่ำนภำษำฉบับแปล (ตรงกับวิธีกำรแปลโดยกำร

แทนท่ีด้วยสิง่ทีป่รำกฏในวัฒนธรรมของภำษำแปล 

ของสุพรรณี ปิ่นมณี วิธีกำรแปลโดยกำรใช้ค�ำศัพท์

หรอืค�ำเรยีกขำนท่ีมอียู่ในวัฒนธรรมของภำษำแปล

มำแทนค�ำศัพท์ท่ีอยู่ในวัฒนธรรมภำษำต้นฉบับ 

ของ Beekman and Callow และวิธีกำรแปลโดย

กำรใช้ค�ำซึ่งเป็นที่รู้จักดีในวัฒนธรรมของผู้รับสำร 

ของ Barnwell 5) กำรแปลโดยกำรใช้ค�ำยืมหรือ 

ค�ำทับศัพท์ แล้วเพ่ิมเติมค�ำอธิบำย 6) กำรแปล

แบบถอดควำมโดยใช้ค�ำที่เ ก่ียวข้องกับภำษำ

ต้นฉบับ 7) กำรแปลแบบถอดควำมโดยใช้ค�ำท่ีไม่

เก่ียวข้องกับภำษำต้นฉบับ8) กำรแปลโดยละค�ำ 

(ตรงกับวิธีกำรแปลโดยกำรตดัค�ำหรือส�ำนวนทิง้ไป 

ของสญัฉว ีสำยบวั 9) กำรแปลโดยใช้ภำพประกอบ

แทนค�ำอธิบำย 10) กำรแปลโดยกำรอธิบำยควำม 

ยกตัวอย่ำงประกอบ(ตรงกับวิธีกำรแปลโดยกำร

แทนท่ีด้วยสิง่ทีป่รำกฏในวัฒนธรรมของภำษำแปล 

ของสุพรรณี ปิ่นมณี และวิธีกำรแปลโดยกำรใช้

ข้อควำมอธิบำย ของ Barnwell

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 งำนวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมำยเพ่ือศกึษำเก่ียวกับ

กลวิธีกำรแปลบทเพลงในกระบวนกำรแปล

ภำพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย  

ภำค 1 ชือ่เรือ่ง “Little Mermaid – Poor Unfortunate 

Souls” (ใจอันไร้ท่ีพ่ึงพำ) จำกต้นฉบับท่ีเป็น 

บทภำพยนตร์เพลงภำษำองักฤษมำเป็นบทเพลงใน

ภำษำไทย
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ขอบเขตของการวิจัย

 ข ้อมูลที่ เป ็นบทเพลงจำกภำพยนตร ์

แอนิเมชั่นเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย ภำค 1 (Little 

Mermaid) ตอน ใจอันไร้ท่ีพ่ึงพำ (Poor Unfortunate 

Souls) โดยองิทฤษฎีของลำร์สนั (1984) โดยผูแ้ปล

เป็นอีกผู้หน่ึง ได้ศึกษำวิธีใช้กลวิธีและเทคนิคกำร

แปล โดยผู ้แปลน�ำทฤษฎีกำรแปลของลำร์สัน 

(Larson, 1998) ซึ่งน�ำมำใช้ได้หลำกหลำย และ

เหมำะสมกับเน้ือหำท่ีแปล โดยแปลเพ่ือกำร

ถ่ำยทอดควำมหมำย และสือ่ควำมหมำยให้เหมอืน

หรือใกล้เคียงกับภำษำต้นฉบับให้มำกที่สุด เพื่อคง

อรรถรสทำงภำษำของเจ้ำของภำษำ สื่อควำม

หมำยผ่ำนวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำได้อย่ำง 

ใกล้เคียงให้ได้มำกที่สุด

ผลการวิจัย

 จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรวิจัย ผู้วิจัยได้พบ

เทคนิคกำรแปล 5 เทคนิค ซึ่งเป็นเทคนิคกำรแปล

ตำมแนวคิดของ Larson (1998) และผู้วิจัยได้น�ำ

มำใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเรื่องกำรแปล 

พบว่ำ ผูแ้ปลยงัคงเกบ็รกัษำรปูแบบทำงไวยำกรณ์

ของต้นฉบับไว้ เช่น ค�ำนำมแปลเป็นค�ำนำม กริยำ

แปลเป็นกริยำ คุณศัพท์แปลเป็นคุณศัพท์ เป็นต้น 

บำงประโยคแปลตรงๆ ตำมต้นฉบับ แต่บำง

ประโยคได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไวยำกรณ์หรือ 

ปรับโครงสร้ำงประโยคเนื่องจำกต้องกำรรักษำ

ควำมเหมำะสมในภำษำแปล ในขณะเดียวกัน 

ผู้แปลก็ได้เลือกใช้เทคนิควิธีกำรแปลแตกต่ำงกัน

ไปตำมควำมเหมำะสมของภำษำไทย บริบท และ

วัฒนธรรม มีกำรใช้กำรเปรียบเทียบ เป็นต้น

อภิปรายผล

 เทคนิคกำรแปลพทีพ่บทัง้หมดถูกน�ำมำปรับ

ใช้กับภำษำแปลโดยยังคงรักษำควำมหมำยเดิม

ของภำษำต้นฉบับไว้ กล่ำวคือ ผู้แปลได้น�ำเสนอ

ภำษำแปลที่เป็นธรรมชำติไว้โดยประยุกต์ใช้กับ

ทฤษฎีกำรแปลของลำร์สัน (Larson, 1998) ซึ่ง

สำมำรถน�ำไปใช้ได้ในหลำยๆ ภำษำ โดยท่ีเกือบทกุ

เทคนคิวิธีล้วนเป็นประโยชน์ทีช่่วยคงควำมหมำยไว้ 

ทั้งต้นฉบับและฉบับแปล เทคนิคเหล�่ำน้ีถูกน�ำมำ

ใช้ในข้อควำมหรือส�ำนวนต่ำงๆกัน แต่ยังคง 

ส่ือควำมหมำยเหมอืนต้นฉบบัทกุประกำร ทัง้นี ้จำก

บทบรรยำยที่ได้น�ำเสนอไว้ในบทที่ 4 ผู้วิจัยจึงได้ 

น�ำมำอภิปรำยผล และสรุปดังน้ี

 1. การแปลตรงตวั (Lexical Translation) 

กำรแปลตรงตัว เป็นกำรแปลค�ำท่ีควำมหมำย 

ตรงกันท้ังภำษำต้นฉบบัและภำษำแปล เช่น “Start 

on any day never dreamed” แปลตรงตัวว่ำ  

“เริ่มในวันใด ไม่เคยนึกฝัน” และ “But one thing 

is going to happen” แปลตรงตัวว่ำ “แต่สิ่งนั้น

ก�ำลงัเกิดขึน้มำ” เป็นกำรแปลท่ีท้ังประโยค โครงสร้ำง 

และควำมหมำยเหมือนเดิมตำมต ้นฉบับทุก

ประกำร

 2. การแปลแบบหาค�ามาเทียบเคียง 

(Restatement Translation) 

บำงคร้ังกำรแปลจำกต้นฉบับมำเป็นภำษำแปล 

ก็อำจมีค�ำท่ีไม่มีควำมหมำยตรงตัวเสียทีเดียว  

ดงัน้ันกำรห�ำค�ำมำเทยีบเคยีงซึง่ให้ควำมหมำยใกล้

เคียงกับต้นฉบับก็ถือเป็นส่ิงท่ีผู้แปลต้องค�ำนึงถึง 

เช่น “Just hot water for tea seems.” ใช้ค�ำเทียบเคียง

ว่ำ “แค่ค่ำน�้ำร้อนน�้ำชำ” หรือ “Take a look at 
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wireless.” ใช้ค�ำแทนว่ำ “ใจอะไรท่ีไร้ที่พ่ึงพำ”  

ซึ่งก็ให้ควำมหมำยได้ตรงตำมต้นฉบับอย่ำงไม่ 

ผิดเพ้ียนและสื่อควำมให้เข้ำใจง่ำยขึ้นกว่ำภำษำ

ต้นฉบับอีกด้วย เพรำะเมื่อแปลออกมำแล้วผู้อ่ำน

รู้ทันที ไม่ต้องอธิบำยเพ่ิม

 3. การแปลสรรพนาม (Pronoun 

Translation) 

   สรรพนำมค�ำหนึง่ในภำษำต้นฉบบัอำจ

มีแค่ควำมหมำยเดียว ใช้อย่ำงเดียว แต่เมื่อแปล

แล้วสำมำรถใช้ค�ำที่หลำกหลำยแต่ควำมหมำย

เดียวกันมำแทน เช่น I ในภำษำอังกฤษ เมื่อแปล

เป็นภำษำไทย สำมำรถแปลได้ว่ำ เช่น “her voice” 

แปลว่ำ “เสียงของเธอ” หรือ “it’s beautiful.” แปล

ว่ำ “สำวสวย”

 4. การแปลค�าแสดงอารมณ์ (Emotive 

Meaning Translation) 

 ผู ้ แปลอำจใส ่ค� ำแสดงอำรมณ ์ตำม 

ควำมเหมำะสมของเนื้อหำที่แปลได้ถึงแม้ไม่มี

ปรำกฏในต้นฉบับก็ตำม เพ่ือให้ผู ้อ่ำนได้เข้ำถึง

เนื้อหำและได้อำรมณ์มำกขึ้น เช่น “… run to take 

a walk right chest happy in the sun under the 

shy” แปลว่ำ “จะพำกันเดิน วิ่งไปพร้อมๆ สุขใจใน

แสงตะวนัใต้แสงไกล” หรอื “Did she really catchy 

melodic singing voice” แปลว่ำ “เธอร้องเพลง 

เสียงไพเรำะจับใจจริง”

 5 .  การละไว ้ ไม ่แปล (Omiss ion 

Translation) 

 ผู้แปลอำจเลือกท่ีจะไม่แปลบำงข้อควำม

หรือประโยค เน่ืองจำกอำจท�ำให้ผู ้อ ่ำนสับสน  

ไม่จ�ำเป็นต้องแปลก็ได้ ผูอ่้ำนสำมำรเข้ำใจได้จ�ำกบ

ริบท เช่น “… willing to abide mitochondrial”  

ไม่ได้แปล “mitochondrial” ซึง่ผูอ่้ำนอำจได้รบัรูไ้ด้

เมื่ออ ่ำนประโยคก่อนหน้ำ หรืออีกอย่ำงหน่ึง  

ผู้แปลอำจไม่ทรำบควำมหมำยท่ีแท้จริงของภำษำ

ต้นฉบับหรือเห็นว่ำ ไม่จ�ำเป็นในประโยค จึงละไว้ 

เช่น “ … will also need to Pressing” ในประโยค

นี้ไม่ได้แปล แต่ไม่ท�ำให้ขำดควำมหมำยเมื่ออ่ำน

หรือฟังเสียง soundtrack ในเนื้อเรื่อง

 6.  การแปลเป็นส�านวน (Idiomatic 

Translation) 

 ส�ำนวนเป็นภำษำที่ฟ ังเป ็นธรรมชำติ  

ในภำษำไทยกำรแปลส�ำนวนแบบค�ำต่อค�ำเพรำะ

จะไม ่ได ้ควำมหมำย หรือได ้ควำมหมำยผิด  

ต้องแปลให้ได้ควำมหมำยตรงกันทัง้ภำษำต้นฉบบั

และภำษำแปลด้วย ส�ำนวนไทย เช่น แก่แดด 

คอแข็ง ฉีกหน้ำ มือแปดด้ำน งูๆ ปลำๆ ชักดำบ  

ยกธงขำว เสือผู้หญิง เป็นต้น ตัวอย่ำงที่พบใน

หนังสือค�ำว่ำ “his men” ถ้ำแปลว่ำผู้ชำยของเขำ  

ผูอ่้ำนอำจคดิว่ำเขำเป็นเกย์ อย่ำงไรก็ด ีก็อำจไม่ได้

ควำมหมำยที่ดี ผู้แปลจึงแปลว่ำ “ลูกน้องของเขำ” 

แทน ซึง่จะตรงตำมต้นฉบบัมำกกว่ำ “a catalog of 

errors” ถ้ำแปลว่ำ ข้อผิดพลำดเยอะเป็นเล่มๆ  

ก็จะอ่ำนแล้วแปลกประหลำดไม่ได้ควำมหมำย  

ซึ่งประโยคนี้ผู ้แปล แปลว่ำ “ยำวเป็นหำงว่ำว”  

จะได้ควำมหมำยดีกว่ำ หรือ “keep on their toes” 

แปลตรงตวัว่ำ “เก็บรักษำนิว้เท้ำ” แปลแบบส�ำนวน

หมำยถึง “ต้องระวัง”

ข้อเสนอแนะ

 จำกกำรวิจยัในครัง้น้ี ผูวิ้จยัมข้ีอเสนอแนะ

ทีส่�ำคญับำงประกำรเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรวจิยั

เรื่องกำรแปลหรือส�ำหรับผู้สนใจท�ำวิจัยเรื่องกำร

แปลหรือผู้ท่ีสนใจกำรแปลทั่วๆ ไป 
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 1.  ควรมีกำรศึกษำกำรแปลหนังสือเชิง

วิทยำศำสตร ์ เรื่ องอื่นหรือหนังสืออื่นๆ เช ่น 

วิศวกรรมศำสตร์ ปรัชญำ สังคมศำสตร์ หนังสือ

ธรรมะ เป็นต้น เพรำะหนังสือแต่ละประเภทย่อม

อำศยักลวธีิกำรแปลต่ำงกัน ดังนัน้จงึสำมำรถน�ำมำ

เปรยีบเทียบและน�ำไปใช้เป็นข้อมลูในกำรเรยีนกำร

สอนวิช�ำกำรแปลได้ 

 2. ควรมกีำรใช้ทฤษฎีของลำร์สนั (Larson) 

เปรียบเทียบกับของนักทฤษฎีท่ำนอื่นๆ เพือ่จะได้มี

กำรเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยว่ำเหมือนหรือต่ำงกัน

อย่ำงไร หรือแต่ละทฤษฎีมีประโยชน์แตกต่ำงกัน

อย่ำงไร 

 3. อำจเปลี่ยนแปลงกำรศึกษำเทคนิคกำร

แปลเป็นวิธีอืน่ๆ เช่น กำรสมัภำษณ์ผูแ้ปล หรือ กำร

ศึกษำข้อผิดพลำดในกำรแปลของนักศึกษำสำขำ

กำรแปล หรืออื่นๆ เป็นต้น 

 4. เมื่อเทคนิคกำรแปลท่ีพบไม่ชัดเจน 

คลุมเครือ อำจให้ผู้เชี่ยวชำญกำรแปลตรวจสอบ

เพ่ือควำมถูกต้อง 
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บทคัดย่อ

  กำรศกึษำควำมตระหนักและกำรรบัรูด้้ำนจริยธรรมกำรวจิยัของนกัวิจยั เป็นบนัไดพ้ืนฐำนท่ีจะช่วย

ส่งเสริมให้นักวิจัยด�ำเนินงำนวิจัยได้อย่ำงมีคุณภำพ และไม่ขัดกับหลักจริยธรรมกำรวิจัย บทควำมนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศกึษำควำมตระหนกัและกำรรบัรูด้้ำนจรยิธรรมกำรวจิยัของนกัวิจยัด้ำนสงัคมศำสตร์ รวม

ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเข้ำร่วมอบรมจริยธรรมวิจัย ได้แก่ กำรประพฤติผิดด้ำนกำรวิจัย ควำมซื่อสัตย์ 

คุณธรรม และควำมรับผิดชอบ โดยวิธีกำรศึกษำประยุกต์ ใช้ข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

จำกนักวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์ 119 คน และข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) จำกกำรสัมภำษณ์

เชงิลกึ นกัวิจยั และคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวจิยัในคน ผลกำรศกึษำชีใ้ห้เห็นว่ำนกัวจิยัสำขำสงัคมศำสตร์

มีควำมตระหนักในประเด็นกำรประพฤติผิดจริยธรรมกำรวิจัย และประเด็นควำมซื่อสัตย์สูงมำก โดยมอง

ว่ำกำรคดัลอกผลงำนวิจยั และกำรปลอมแปลงข้อมลูกำรวิจยัเป็นสิง่ทีผ่ดิจริยธรรมย่ิง กำรอ้ำงองิแหล่งท่ีมำ

ของข้อมลูเป็นควำมรบัผดิชอบส�ำคญั ทัง้นี ้ผลกำรวิเครำะห์ Binary logistic Regression ชีใ้ห้เหน็ว่ำ“ควำม

ตระหนักของนกัวิจยั” เป็นปัจจยัท่ีส�ำคัญมำกในกำรเข้ำร่วมอบรม หำกนักวิจยัเหน็ว่ำกำรอบรมมคีวำมส�ำคญั 

ก็จะเพ่ิมควำมน่ำจะเป็นในกำรเข้ำร่วมอบรมได้มำกถึง 29.6 เท่ำ

ค�าส�าคัญ: ควำมตระหนักและกำรรับรู้, จริยธรรมกำรวิจัย, สำขำสังคมศำสตร์ 

ABSTRACT

  This study of ethicial awareness and concern among researchers is an effort to contribute 

to quality research implementation which conforms to principles of research ethics. This study 

had the objective to study the concern and awareness of ethics in research in the field of sociology 
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such as research misconduct, honesty, moral, and respon sibility. This study attempts to identify 

factors which influence attendance in training on research ethics. Data were collected using 

quantitative methods (structured interviews) and qualitative methods with 119 social sciences 

researchers and in-depth interviews of the research ethical review committee, respectively. This 

study found that social science researchers are very mindful and concerned about ethics in 

research and the importance of honesty in the research process. They recognize that copying 

the research of others or inappropriately modifying or fabricating data is unethical and 

unacceptable. They understand that accurately referencing sources of data is an important 

responsibility. The result of the binary logistic regression analysis shows that ‘attitude of the 

researcher’ is an important determinant of whether a person will attend a research ethics training: 

If the researcher perceives the training as important, that will increase the odds of attendance 

by nearly thirty-fold. 

Keyword: Awareness and Perception, Research Ethic, Social Sciences

บทน�า

 ในปัจจุบันกำรวิจัยมีควำมส�ำคัญต่อกำร

พัฒนำเศรษฐกจิและสงัคมเป็นอย่ำงย่ิง ควำมเท่ียง

ตรงของงำนวิจัย สำมำรถน�ำเสนอสิ่งท่ีเป็นควำม

จริงสะท้อนให้เห็นสภำพปัญหำที่เกิดข้ึนอย่ำง

แท้จริงไปสู่สำธำรณชน ท�ำให้แก้ไขปัญหำได้ตรง

จุดและมีประสิทธิภำพ ซึ่งส่วนประกอบส�ำคัญของ

งำนวิจยัทีด่ ีคอื กำรด�ำเนนิตำมระเบยีบวิธีกำรวิจยั

อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงนักวิจัยมีคุณธรรมหรือ

จรรยำบรรณด้วย (สภำวิจัยแห่งชำติ, 2541) กำร

วิจัยทำงสังคมศำสตร์ เป็นกำรวิจัยเก่ียวกับมนุษย์ 

สังคม และวัฒนธรรม ดังน้ัน นักวิจัยจึงควรค�ำนึง

ถึงจริยธรรม โดยกำรคุ้มครอง ปกป้อง รักษำควำม

ปลอดภยั และผลประโยชน์ไม่ให้เกิดควำมเสยีหำย

ต่อกลุ่มตัวอย่ำง พ้ืนที่ และชุมชนที่ศึกษำท้ังทำง

ตรงและทำงอ้อม โดยพิจำรณำควบคู่ไปกับเร่ือง

ระเบยีบวิธีในกระบวนกำรออกแบบและด�ำเนนิกำร

วิจัยในทุกขั้นตอน โดยถูกต้องตำมหลักจริยธรรม

แห่งกำรวิจัย (ชำย โพธิสิตำ, 2549).

 ประเทศไทยเล็งเห็นควำมส�ำคัญด้ำน

จริยธรรมกำรวิจัยของโครงกำรวิจัยท่ีเป ็นพหุ

สถำบัน และเพ่ือพัฒนำศักยภำพกระบวนกำร

พิจำรณำกำรท�ำวิจยัในคนให้มมีำตรฐำนสำกลเป็น

ที่ยอมรับจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในและต่ำง

ประเทศ จึงได้ตั้งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำง

พิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในคน เพ่ือพิจำรณำ

รับรองจริยธรรมกำรวิจัย รวมท้ังจัดกำรอบรม

จริยธรรมกำรวิจัยให้กับนักวิจัย เพ่ือสร้ำงควำม

เข้ำใจแนวทำงและประเด็นส�ำคัญของจริยธรรม

กำรวิจัย สำมำรถด�ำเนินงำนวิจัยได้โดยไม่ขัดกับ
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หลักจริยธรรมกำรวิจัย (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ร ่ วมพิจำรณำจริยธรรมกำรวิ จั ยในคนของ

ประเทศไทย, 2560)

 ดังน้ัน กำรศึกษำเรื่องควำมตระหนักและ

กำรรับรู้ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยของคณำจำรย์และ

นักวิจัย สำขำสังคมศำสตร์ ในมหำวิทยำลัยวิจัย

ระดับชำติแห่งหน่ึงของประเทศไทย จะช่วยให้

ควำมชัดเจนในเรื่องของควำมตระหนัก มีควำมรู้ 

และควำมเข้ำใจในหลักของจริยธรรมกำรวิจัย รวม

ท้ังเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน

สังคมศำสตร์ ช่วยผลักดัน และผลิตงำนวิจัยด้ำน

สังคมศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ เป็นท่ี

ยอมรบั ตรวจสอบได้ และสำมำรถน�ำผลกำรศกึษำ

ที่ได้จำกงำนวิจัยไปก�ำหนดแนวทำงจริยธรรมด้ำน

สังคมศำสตร ์ในอนำคตโดยไม ่ผิดจริยธรรม 

กำรวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย

 กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

 1) ศึกษำควำมตระหนักและกำรรับรู้ด้ำน

จริยธรรมกำรวิจัยของบุคลำกรสำขำสังคมศำสตร์ 

ในมหำวิทยำลัยวิจัยระดับชำติแห ่งหนึ่งของ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ส�ำคัญท่ีจะช่วยส่ง

เสรมิให้นกัวิจยัด�ำเนนิงำนวจิยัอย่ำงมคุีณภำพและ

ไม่ขัดกับหลักจริยธรรมกำรวิจัย 

 2) ศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเข้ำร่วม

อบรมจริยธรรมกำรวิจัยของบุคลำกร สำขำ

สังคมศำสตร์

การด�าเนินการวิจัย

 ใช้วิธีกำรศึกษำประยุกต์ เก็บข้อมูลเชิง

ปริมำณ(Quant i ta t i ve  Research)  ด ้ วย

แบบสอบถำม แบบมีโครงสร้ำง กลุ ่มตัวอย่ำง 

จ�ำนวน 119 คน จำก 14 คณะ ที่อยู่ในสำขำ

สังคมศำสตร์ ภำยในมหำวิทยำลัยวิจัยระดับชำติ

แห่งหนึ่งของประเทศไทย

   กำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative 

Research) จำกข้อมลูเชงิลกึของค�ำถำมปลำยเปิด

แบบสอบถำม และสัมภำษณ์ระดับลึก (In-depth 

Interview) 3 กลุ่มตัวอย่ำง คือ คณำจำรย์ นักวิจัย 

และเจ ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุนที่ท�ำวิจัย สำขำ

สงัคมศำสตร์ ภำยในในมหำวทิยำลยัวจิยัระดบัชำติ

แห่งหนึ่งของประเทศไทย จ�ำนวน 14 หน่วยงำน 

 แบบสอบถำม ด้ำนควำมตระหนกัและกำร

รับรู้ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยได้ตรวจสอบควำมถูก

ต้องเที่ยงตรง ด้วยกำรขอให้อำจำรย์ที่ปรึกษำใน

สำขำสงัคมศำสตร์ ระดบัศำสตรำจำรย์ 2 ท่ำน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับรองศำสตรำจำรย์ 1 ท่ำน และ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 ท่ำน รวมจ�ำนวนทั้งส้ิน 4 

ท่ำน เพ่ือพิจำรณำข้อค�ำถำม ดูควำมครอบคลุมใน

ประเด็นค�ำถำมกำรวิจัย และเน้ือหำภำษำ ให้มี

ประสิทธิภำพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

ในขณะที่กำรเก็บข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้วิจัย

ได้ให้ควำมส�ำคญักำรวิจยัในสภำพทีเ่ป็นธรรมชำติ 

ในช่วงของกำรสัมภำษณ์ สังเกต และกำรระดม

ควำมคิดเห็น โดยข้อมูลที่ได้ ได้ถูกน�ำเสนอภำพที่

เป็นองค์รวม และสะท้อนข้อเท็จจริง 
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ระเบียบวิธีวิจัย

วิเครำะห์ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดย

ท�ำกำรวิเครำะห์ด้วย Binary Logistic Regression 

เพ่ือศกึษำปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อกำรตัดสนิใจเข้ำร่วม

อบรมจริยธรรมกำรวิจัย ส�ำหรับเชิงคุณภำพใช้กำร

วิเครำะห์เน้ือหำ ตำมเทคนิคกำรเก็บข้อมูล คือ 

ข้อมูลที่ได้จำกกำรตอบค�ำถำมปลำยเปิด และกำร

สัมภำษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของกำร

ศึกษำ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ
ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2561



การวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัได้ให้ความสําคญัการ
วิจัยในสภาพท่ีเป็นธรรมชาติ ในช่วงของการ
สัมภาษณ์ สังเกต และการระดมความคิดเห็น
โดยข้อมูลท่ีได้ ได้ถูกนําเสนอภาพท่ีเป็นองค์รวม
และสะท้อนข้อเท็จจริง

ระเบียบวธีิวจิัย

วิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทํา
การวิเคราะห์ด้วย Binary Logistic Regression 

เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้า
ร่วมอบรมจริยธรรมการวิจยั สําหรับเชิงคณุภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา ตามเทคนิคการเก็บข้อมูล
คือ ข้อมลูท่ีได้จากการตอบคําถามปลายเปิด และ
การสมัภาษณ์เพิ่มเติม เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของ
การศกึษา

การประพฤติผิด
จริยธรรมการวิจัย 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

ความซ่ือตรงต่อการ
แสวงหาทุนวจิัย 

ความซ่ือสัตย์     
และมีคุณธรรม 

ความเป ็นธรรม
เกี่ยวกบั

ผลประโยชน์  

การอุทิศเวลา
ทํางานวิจัย 

ความรับผิดชอบต่อสิง่
 ที่ศึกษาวิจัย 

การเคารพศักด์ศิรี 
และสิทธขิอง
มนุษย์  

การนําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
ในทางทีช่อบ 

การเคารพความ
คิดเห็นทางวชิาการ

ของผ้อูื่น 

ความตระหนกัดา้น 

จรยิธรรมการวจิัย 

นักวิจัยดาํเนินงาน 

วิจัยอย่างมีคุณภาพ 
ไม่ขัดหลกั

จรยิธรรมการวจิัย 

ลักษณะการทาํงาน 
- ประเภทงาน
- หน้าทีก่ารทาํงาน

ลักษณะทางประชากร 
- เพศ
- อายุ
- การศกึษา
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ผลการศึกษา

ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำง

ข้อมูลส่วนบุคคล จำ�นวน รวม

เพศ ชาย (31) 26.0% 100.0%
หญิง (88) 74.0%

อายุ 20-29 ปี (7) 6.0% 100.0%
30-39 ปี (47) 40.0%

40-49 ปี (36) 30.0%
50-59 ปี (24) 20.0%

60 ปีขึ้นไป (5) 4.0%

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (13) 11.0% 100.0%
ปริญญาโท (48) 40.0%

ปริญญาเอก (58) 49.0%

สถานภาพการทำางาน อาจารย์ (60) 50.0% 100.0%
นักวิจัย (16) 13.0%
เจ้าหน้าที่ (41) 35.0%
อื่นๆ (ที่ปรึกษา) (2) 2.0%

 กำรศกึษำด้ำนควำมตระหนักและกำรรบัรู้

ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยของคณำจำรย์ และนักวิจัย 

สำขำสังคมศำสตร์ ในมหำวิทยำลัยวิจัยระดับชำติ

แห่งหน่ึงของประเทศไทย 3 กลุ ่มตัวอย่ำง คือ  

1) คณำจำรย์ 2) นักวิจัย และ3) เจ ้ำหน้ำที่ 

สำยสนบัสนนุท่ีท�ำวิจยั ด�ำเนนิกำรศึกษำด้ำนข้อมลู

เชิงปริมำณ มีผู ้ตอบแบบสอบถำม 119 คน  

พบข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 74 มีอำยุระหว่ำง 30-39 ปี ร้อยละ 40  

โดยร้อยละ 49 ได้รับกำรศึกษำในระดับปริญญำ

เอก และร ้อยละ 40 ระดับปริญญำโท ท้ังนี้  

พบสดัส่วนสถำนภำพกำรท�ำงำน ต�ำแหน่งอำจำรย์ 

อยู่ท่ีครึ่งหน่ึงของกลุ่มตัวอย่ำง คือ ร้อยละ 50 และ

เจ้ำหน้ำท่ีร้อยละ 35
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลประสบกำรณ์กำรท�ำวิจัย

 ระยะเวล�ของก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รวิจัย

สถานภาพ น้อยกว่า

1 ปี

1 - 4 

ปี

5 - 9 

ปี

10 - 14 

ปี

15 - 19 

ปี

20 ปี

ขึ้นไป

รวม

อำจำรย์ (60) 2.0% 27.0% 27.0% 13.0% 8.0% 23.0% 100.0%

นักวิจัย (16) 6.0% 25.0% 44.0% 19.0% 6.0% 100.0%

เจ้ำหน้ำที่ (41) 15.0% 46.0% 24.0% 5.0% 5.0% 5.0% 100.0%

อื่นๆ

(ที่ปรึกษำองค์กร) (2)

100.0% 100.0%

 ด้ำนประสบกำรณ์กำรท�ำวิจัย พบว่ำ 

อำจำรย์ มีระยะด�ำเนินงำนด้ำนวิจัยช่วงปำนกลำง 

คือ ระหว่ำง 1-4 ปี และ 5-9 ปี ในสัดส่วนเท่ำกันคือ 

ร้อยละ 27 รองลงมำ คือ ระยะด�ำเนินงำนด้ำน 

วิจัยสูง คือ 20 ปีข้ึนไป อยู่ท่ีร้อยละ 23 ส�ำหรับนัก

วิจัยนั้น ระยะด�ำเนินงำนด้ำนวิจัย ระหว่ำง 5-9 ปี  

ร้อยละ 44 และเจ้ำหน้ำท่ี ระหว่ำง 1-4 ปี อยู่ท่ี 

ร้อยละ 46 ท้ังนี้ อำจำรย์ท่ีปรึกษำองค์กร ด�ำเนิน

งำนด้ำนวิจัยตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปท้ังหมด ร้อยละ  

100

ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของควำมตระหนกัด้ำนจรยิธรรมกำรวิจยั จ�ำแนกตำมระดบัควำมตระหนกั (N=119)

คว�มตระหนักด้�นจริยธรรมก�รวิจัย
น้อย

ที่สุด
น้อย

ป�น

กล�ง
ม�ก

ม�ก

ที่สุด
mean

(1)  การประพฤตผิิดจริยธรรมการวจัิยทีเ่กดิ

 ขึน้ในการท�าวจัิย

(1.1) การคัดลอกผลงานวิจัย 0.8   10.9 88.2 4.86
(1.2) การปลอมแปลงข้อมูลงานวิจัย 0.8  2.5 8.4 88.2 4.83
(1.3) การไมป่ฏิบตัติามโครงร่างการวิจยัในสว่น

ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีให้สมัภาษณ์
  15.1 32.8 52.1 4.37

(1.4) การไมป่ฏิบตัติามโครงร่างการวิจยัในสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกบัขัน้ตอน/วิธีการทำาวิจยั

15.1  2.5 8.4 88.2 4.20
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของควำมตระหนักด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย จ�ำแนกตำมระดับควำมตระหนัก  

(N=119) (ต่อ)

คว�มตระหนักด้�นจริยธรรมก�รวิจัย
น้อย

ที่สุด
น้อย

ป�น

กล�ง
ม�ก

ม�ก

ที่สุด
mean

(1.5) การเลือกไม่ใส่ข้อมูลบางเคส 0.8 3.4 16.8 37.0 42.0 4.16
(1.6) การปลอมแปลงประวัติย่อ ประวัติส่วนตัว

รายการเอกสารอ้างอิง
0.8 2.5 2.5 14.3 79.8 4.70

(1.7) ดำาเนินการภายใต้ความกดดันจากผู้ให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยให้ปฏิบัติผิดจริยธรรมการ
วิจัย

3.4 0.8 2.5 16.0 77.3 4.63

(2) ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 

(2.1) ความซื่อสัตย์ในการเลือกเรื่องที่จะทำาวิจัย
ยึดมั่นในวัตถุ ประสงค์

  2.5 38.7 58.8 4.56

(2.2) ความซื่อสัตย์ในการเลือกผู้เข้าร่วมทำาวิจัย 0.8  7.6 31.1 60.5 4.51
(2.3) ความซื่อสัตย์ในการนำาผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์
0.8  5.9 31.1 62.2 4.55

(2.4) การให้เกียรติผู้อื่นโดยการอ้างถึงบุคคลหรือ
แหล่งที่มาของข้อมูล และความคิดเห็นที่จะ
นำามาใช้ในงานวิจัย

  1.7 20.2 78.2 4.76

(3) ความซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 

(3.1) เสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและ
ตรงไป ตรงมาในการเสนอ โครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุน

  5.0 31.1 63.9 4.59

(3.2) เสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อตรง ไม่
ขอทุนซ้ำาซ้อน แจ้งความจริงไม่ปิดบัง
วัตถุประสงค์

  5.0 26.1 68.9 4.64

(4) ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
(4.1) การจัดสรรสัดส่วนของผลงาน วิจัยแก่ผู้ร่วม 

วิจัยอย่างยุติธรรม
  3.4 30.3 66.4 4.63

(4.2) การจัดสรรค่าตอบแทนแก่ผู้ร่วมดำาเนินการ
วิจัยอย่างยุติธรรม

  4.2 31.9 63.9 4.60
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของควำมตระหนักด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย จ�ำแนกตำมระดับควำมตระหนัก  

(N=119) (ต่อ)

คว�มตระหนักด้�นจริยธรรมก�รวิจัย
น้อย

ที่สุด
น้อย

ป�น

กล�ง
ม�ก

ม�ก

ที่สุด
mean

(4.3) เสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นำา
ผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน

  1.7 11.8 86.6 4.85

(4.4) การให้เครดิตต่อหน่วยงานหรือผู้ร่วม
ดำาเนินการวิจัย

  1.7 23.5 74.8 4.73

(5) การอุทิศเวลาท�างานวิจัย 
(5.1) การทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และเวลา

ให้กับการทำางานวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์

  5.9 30.3 63.9 4.58

(6) ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย 
(6.1) การคำานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดผลเสียต่อ

กลุ่มตัวอย่างต่อสังคมและต่อประเทศ
ชาติทั้งด้านจิตใจและวัฒนธรรม รวมถึง
การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

  0.8 18.5 80.7 4.80

(6.2) ดำาเนินการวิจัยโดยมีจิตสำานึกที่จะไม่ก่อ
ความเสียหายต่อกลุ่มตัวอย่าง

  1.7 14.3 84.0 4.82

(6.3) ความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา และ
สังคม

  0.8 17.6 81.5 4.81

(7) การเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์

     ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
(7.1) การเคารพในสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดย

ต้องได้รับความยินยอมก่อนทำาการวิจัย
0.8 16.0 83.2 4.82

(7.2) ปฏิบัติต่อกลุ่มตัวอย่างด้วยความเมตตา
ไม่คำานึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางวิชาการ
จนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง

1.7 21.8 76.5 4.75

(7.3) ดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และเก็บรักษา
ความลับของข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย

0.8 14.3 84.9 4.84
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของควำมตระหนักด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย จ�ำแนกตำมระดับควำมตระหนัก  

(N=119) (ต่อ)

คว�มตระหนักด้�นจริยธรรมก�รวิจัย
น้อย

ที่สุด
น้อย

ป�น

กล�ง
ม�ก

ม�ก

ที่สุด
mean

(8) การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

(8.1) มีความรับผิดชอบ และรอบคอบในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

 0.8 1.7 21.8 75.6 4.72

(9) การเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

(9.1) ให้ความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ โดย
สุจริตและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

 0.8 2.5 26.1 70.6 4.66

 กำรประพฤติผิดจริยธรรมกำรวิจัย ควำม

ซื่อสัตย์ และควำมซื่อตรง

 กำรศึกษำระดับควำมตระหนักและรับรู ้

ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยน้ี พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงให้

ควำมส�ำคัญต่อระดับควำมตระหนักและรับรู้ด้ำน

กำรประพฤติผิดจริยธรรมกำรวิจัยท่ีเกิดขึ้นในกำร

ท�ำวิจัย สูงมำกที่สุดถึง 2 ด้ำน คือ กำรคัดลอกผล

งำนวิจัย และกำรปลอมแปลงข้อมูลงำนวิจัย 

(4.86/4.83) ด้ำนควำมซื่อสัตย์และมีคุณธรรม คือ 

กำรค�ำนงึถึงกำรให้เกียรตผู้ิอืน่โดยกำรอ้ำงถึงบคุคล 

หรือแหล่งท่ีมำของข้อมลู และควำมคดิเหน็ทีจ่ะน�ำ

มำใช้ในงำนวิจัยระดับมำก (4.76) ในส่วนของ

ควำมซือ่ตรงต่อกำรแสวงหำทนุวจิยั ควำมตระหนกั

มำกในส่วนของกำรเสนอโครงกำรวิจัยด้วยควำม

ซื่อตรง ไม่ขอทุนซ�้ำซ้อน แจ้งควำมจริงไม่ปิดบัง

วัตถุประสงค์ (4.64);

 

“การท�างานวิจยัจริงไม่ไดเ้ป็นไปตามทฤษฎีการปรบัระเบียบวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง อาจ

ไม่ตรงกบัจริยธรรมการวิจยั การน�าเสนอผลการวิจยั มกัอยู่ภายใตค้วามกดดนัของผูใ้หท้นุ”

นักวิจัยชาย, อายุ 57 ปี 
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 ควำมเป็นธรรมเก่ียวกับผลประโยชน์ กำร

อุทิศเวลำ และควำมรับผิดชอบ 

 ส� ำหรับควำมเป ็นธรรมเ ก่ียว กับผล

ประโยชน์ท่ีได้จำกกำรวิจัยน้ัน อยู่ในระดับสูงมำก

ที่สุดด้ำนกำรเสนอผลงำนอย่ำงตรงไปตรงมำโดย

ไม่น�ำผลงำนของผู้อื่นมำอ้ำงว่ำเป็นของตน (4.85) 

ในมิติของกำรอุทิศเวลำท�ำงำนวิจัย เห็นว่ำกำร

ทุ่มเทควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเวลำให้กับกำร

ท�ำงำนวิจัยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ 

และเป็นประโยชน์สูงมำกท่ีสุด (4.58) ในเรื่องของ

ควำมรับผดิชอบต่อสิง่ท่ีศกึษำวจิยั ตระหนกัถงึกำร

ด�ำเนินกำรวิจัยโดยมีจิตส�ำนึกที่จะไม่ก่อควำมเสีย

หำยต่อกลุ่มตัวอย่ำงสูงมำกท่ีสุด (4.82) 

“การวิเคราะห์ข้อมูลจาก secondary data ข้อมูลขององค์กร แล้วไปเปิดเผยชื่อ  

โดยไม่ขออนญุาต ก็ท�าให้เขาเสียหายได ้ ถ้าผลออกมาไม่ดี หรือผลออกมาดี เราคิดว่า

เป็นการช่วยประชาสมัพนัธ์ แต่เขาอาจไม่ตอ้งการก็ได ้ส�าหรบัการไปเก็บขอ้มูล กระบวนการ

ทีดี่คือ 1)นกัวิจยัจะตอ้งคิดถึงสิทธิของผูใ้หข้อ้มูลเป็นหลกั และทกุครัง้ตอ้งสอบถามถึงความ

สะดวกและสบายใจ รวมถึงสถานทีที่ใ่ชใ้หข้อ้มูลดว้ย 2) กระบวนการขอรบัรองจริยธรรม

การวิจยั ควรยืน่ขอรบัรองฯ เนือ่งจากคณะกรรมการฯ หลายคน หลายมมุมอง ช่วยใหง้าน

วิจยัไม่ไปกระทบด้านจริยธรรมการของผู้ให้ข้อมูลได้ รวมถึงควรด�าเนินการต่ออายกุาร

รับรองจ ริยธรรมการ วิจัยด้วย  เ นื่อ งจากอาจท� า ให้ เ กิด ปัญหาภายหลัง ได้ ”
 

นักวิจัยหญิง, อายุ 39 ป ี

 นอกจำกนี ้ยังตระหนกัและรบัรูด้้ำนควำม

รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง และกลุ ่ม

ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ และสังคม กำรค�ำนึงถึง

ผลกระทบทีจ่ะเกิดผลเสยีต่อกลุม่ตวัอย่ำงต่อสงัคม

และต่อประเทศชำติ ทั้งด้ำนจิตใจและวัฒนธรรม 

รวมถึงกำรเคำรพในสิทธิส่วนบุคคลสูงมำกที่สุด 

(4.81/ 4.80)

“ค�านึงถึงกลุ่มตวัอย่าง โดยคอยบอกตลอดเวลาว่า เขาสามารถหยดุให้ข้อมูลไดท้กุเมื่อ  

เมือ่เขาไม่สบายใจ เพราะบางคนใหข้อ้มูลดว้ยความเกรงใจ ท�าใหก้ระทบต่อจิตใจเขา”

 

นักวิจัยหญิง, อายุ 35 ปี
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 กำรเคำรพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ 

ด้ำนกำรเคำรพศกัดิศ์ร ีและสทิธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็น

ตัวอย่ำงในกำรวิจัย คือกำรดูแลปกป้องสิทธิ

ประโยชน์ และเก็บรักษำควำมลับของข้อมูล 

ที่ไม่ควรเปิดเผยระดับสูงมำกที่สุด (4.84) 

 

“มีนกัวิจยัเผลอเอาขอ้มูลเชิงคณุภาพ ทีไ่ม่ไดบ้อกว่าเป็นใคร รวมถึงเชิงปริมาณของขอ้มูล 

secondary data ทีมี่รายละเอียดเชิงลึก สามารถระลึกตวัตนได ้ไปเล่านอกกลุม่วิจยั ซ่ึงถือว่า

ผิดจริยธรรมการวิจยั”

 

นกัวิจยัหญิง, อาย ุ45 ปี

 ส�ำหรับด้ำนกำรเคำรพในสิทธิของกลุ ่ม

ตัวอย่ำง โดยต้องได้รับควำมยินยอมก่อนท�ำกำร

วิจัยน้ัน พบว่ำอยู ่ในระดับสูงมำกท่ีสุดเช่นกัน 

(4.82) ด้ำนกำรน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน

ทำงท่ีชอบ มีควำมรับผิดชอบ และรอบคอบในกำร

เผยแพร่ผลงำนวิจัยมำกเช่นกัน (4.72)

“ในการเขยีนบทความลงตพิีมพ์ผ่านวารสารทีม่คีนรีววิ บางทีมกีารขอข้อมลูทีผ่่านการวิเคราะห์ 

โดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั ซึง่จะเป็นผูช่้วยพิสจูน์การวิเคราะห์ข้อมลูในระดบัหน่ึง  

แต่หากเป็นแค่รายงานการวิจยั ทีร่นัข้อมลูเสรจ็แล้วเขยีนส่งให้กับแหล่งทุนทีใ่ห้เราท�าวิจยัเลย  

โดยไม่ผ่านการพิสจูน์ใด ๆ ความถูกต้องของข้อมลูและความน่าเชือ่ถือจะน้อยลงนะ”

นักวิจัยหญิง, อายุ 42 ปี

 และสุดท้ำยด้ำนกำรเคำรพควำมคิดเห็น

ทำงวิชำกำรของผู้อ่ืน เห็นว่ำกำรให้ควำมคิดเห็น 

วิพำกษ์ วิจำรณ์ โดยสจุรติ และเคำรพควำมคดิเหน็

ของผูอ้ืน่เป็นเรือ่งทีค่วรตระหนกัเป็นอย่ำงย่ิง (4.66)
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 กลุ่มตัวอย่ำงเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำร

อบรมจริยธรรมกำรวิจัยว่ำส่งผลต่อควำมตระหนัก

และกำรรับรู ้ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยเป็นอย่ำงย่ิง 

ภาพท่ี 1 แสดงสัดส่วนกำรเคยเข้ำร่วมอบรมจริยธรรมกำรวิจัยของกลุ่มตัวอย่ำง (N=119)

โดยส่วนใหญ่ ร ้อยละ 67 เคยเข้ำร ่วมอบรม

จริยธรรมกำรวิจัย เนื่องจำกจะท�ำให้เกิดระดับ

ควำมตระหนักและรับรู้ด้ำนจริยธรรมมำกขึ้น

“จ�าเป็นมาก ๆ เรือ่งการจดัการอบรม การเข้าบ่อยครัง้ท�าให้ทราบประสบการณ์การเก็บข้อมลู

รปูแบบใหม่ และหลากหลาย ท�าให้เกิดประโยชน์ และเตมิความรูท้กุครัง้”

 

นักวิจัยหญิง, อายุ 48
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ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลร้อยละอำจำรย์และนักวิจัยท่ีเคยเข้ำร่วมกำรอบรมจริยธรรมกำรวิจัย จ�ำแนกตำม

สถำนที่ท่ีเคยเข้ำร่วม (N=80)

  สถานที่ที่เคยเข้าร่วมอบรม

รวมใน

มหาวิทยาลัย

นอก

มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

สถานภาพการท�างาน อำจำรย์ (49) 89.8% 2.0% 8.2% 100.0%

นักวิจัย (15) 100.0% 100.0%

อื่น ๆ (16) 75.0% 12.5% 12.5% 100.0%

ความจ�าเป็นของการ

ร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัย

จ�าเป็น (115) ไม่จ�าเป็น (4) รวม

97.0% 3.0% 100.0%

หมายเหตุ:  ในมหาวิทยาลัย หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ท่ีด�าเนินการศึกษา

  นอกมหาวิทยาลัย หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยในไทยที่มาเข้ารับการอบรมจริยธรรมการ 

      วิจัย ในมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ท่ีด�าเนินการศึกษา

  สถานท่ีประเภท “อื่นๆ” หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรจากหน่วยงานวิจัย สมาคม มูลนิธิ และหน่วยงานท่ีไม่ใช ่

      หน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยที่มาเข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมหาวิทยาลัย 

      วิจัยระดับชาติ ท่ีด�าเนินการศึกษา

 

 กำรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเข้ำร่วมอบรม

จริยธรรมกำรวิจัย พบว่ำอำจำรย์ร้อยละ 89.8 และ

นักวิจัยท้ังหมด (ร้อยละ 100) เข้ำร่วมกำรอบรมที่

จัดโดยหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยวิจัยระดับชำติ

แห่งหน่ึง ในขณะท่ีมคีณำจำรย์บำงส่วนเข้ำร่วมกำร

อบรมที่จัดภำยนอกมหำวิทยำลัยวิจัยระดับชำติ

แห่งหน่ึง (ร้อยละ 2) ทั้งภำยในและภำยนอก

ประเทศ ได้แก่ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ

ประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมทั้งอบรมหำควำมรู้ทำง

ระบบเครือข่ำย online คือ internet ของ NIH แบบ

ได้รับประกำศนียบัตร (Certificate) และThe HIV 

Netherlands Australia Thailand Research 

Collaboration (HIV-NAT) ส�ำหรับบุคลำกร

ประเภทอ่ืน ๆ เช่น ที่ปรึกษำองค์กร เจ้ำหน้ำท่ี 

เป็นต้น เข้ำร่วมอบรมจริยธรรมกำรวิจยัภำยในและ

ภำยนอกประเทศไทยในระดับท่ีเท่ำ ๆ กัน คือ ร้อย

ละ 12 อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเห็นถึง

ควำมจ�ำเป็นของกำรเข้ำร่วมอบรมจริยธรรมกำร

วิจัย ในระดับที่สูงมำก (ร้อยละ 97) 
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  กำรอบรมจริยธรรมกำรวิจัย เป็นปัจจัย

ส�ำคัญท่ีช่วยให้นักวิจัยเกิดควำมตระหนักและรับรู้

ถึงจริยธรรมกำรวิจัย รวมทั้งเป็นสิ่งท่ีช่วยผลักดัน 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักวิจัยด�ำเนินกำรวิจัย

โดยไม่ผิดจริยธรรมกำรวิจัย และเกิดประโยชน์ต่อ

นักวิจัยโดยช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจ ท�ำให้เห็นถึง

ควำมส�ำคัญ รับรู้ถึงหลักและกรอบควำมคิดของ

จริยธรรมกำรวิจัย ตลอดจนเกิดกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ 

ได้มมุมองใหม่ ๆ  เกิดกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์

ระหว่ำงผู้ที่ท�ำวิจัยในประเด็นต่ำง ๆ ด้ำนจริยธรรม

กำรวิจัย ช่วยชี้แนะแนวทำง กำรด�ำเนินกำรวิจัยที่

ถูกต ้องตำมหลักจริยธรรมและสอดคล้องกับ

แนวทำงสำกล โดยค�ำนึงถึงสิทธิ วัฒนธรรม 

กฎหมำย เพ่ือมใิห้กระทบในกรณท่ีีอ่อนไหว ซึง่กำร

ท�ำวจิยัภำยใต้กรอบจริยธรรมกำรวิจยั ส่งผลให้งำน

วิจัยมีควำมน่ำเชื่อถือ และไม่ละเมิดสิทธิส่วน

บุคคล นอกจำกนี้ ยังเป็นเวทีท่ีสร้ำงควำมเข้ำใจที่

ถูกต้อง ตรงกันระหว่ำงผูท้�ำวิจยั และคณะกรรมกำร

พิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจัยด้วย

ตารางท่ี 5 แสดงผลกำรวิเครำะห์ Binary Logistic Regression แสดงปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเข้ำร่วมอบรม

จริยธรรมกำรวิจัย

B S.E. Odd Ratios

gender (ref: female)
Male -.131 .672 .877

Age -.026 .049 .974

Education (ref: Ph.D.)
Bachelor degree -2.164 1.596 .115
Master Degree -.584 1.276 .557
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ตารางท่ี 5 แสดงผลกำรวิเครำะห์ Binary Logistic Regression แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเข้ำร่วมอบรม

จริยธรรมกำรวิจัย (ต่อ)

B S.E. Odd Ratios

Working status (ref: others)

Instructor 1.580 1.263 4.853

Researcher 1.757 1.449 5.796

length of research experiences (Years) -.026 .058 .974

training perception (ref: not necessary)*

Important 3.387 1.542 29.570*

* P-value <0.05

** P-value <0.01

อภิปรายผล

 ควำมตระหนักและกำรรับรู้ด้ำนจริยธรรม

กำรวิจัยของนักวิจัย เป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริม

ให้นกัวิจยัปฏบิตังิำนวิจยัตำมหลกักำรและขัน้ตอน

ของจริยธรรมกำรวิจัยอย่ำงถูกต้อง ท�ำให้ได้งำน

วิจัยท่ีน่ำเชื่อถือ และสำมำรถน�ำไปแก้ไขปัญหำ 

และพัฒนำประเทศชำติได้ ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงได้

ท�ำกำรศึกษำควำมตระหนักและกำรรับรู ้ด ้ำน

จรยิธรรมกำรวิจยัของคณำจำรย์ และนกัวิจยั สำขำ

สังคมศำสตร์ ในมหำวิทยำลัยวิจัยระดับชำติแห่ง

หน่ึงของประเทศไทยขึ้น 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเข้ำร่วมอบรม

จริยธรรมกำรวิจัย คือ “ควำมตระหนักของนักวิจัย” 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญมำก หำกนักวิจัยเห็นว่ำกำร

อบรมมีควำมส�ำคัญ ก็จะเพ่ิมควำมน่ำจะเป็นใน

กำรเข้ำร่วมอบรมได้มำกถึง 29.6 เท่ำ ดังนั้นกำรก

ระจำยข้อมูล และกำรรณรงค์ท่ีส่งเสริมให้เกิดกำร

รับรู้ถึงประโยชน์ในกำรเข้ำอบรมที่นักวิจัยจะได้รับ 

จะสำมำรถช่วยผลกัดันให้นักวิจยัเข้ำร่วมกำรอบรม

มำกขึ้น

 อย่ำงไรก็ตำม ปัจจยัด้ำนประชำกร สถำนะ

กำรท�ำงำน และประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินกำร

วิจยั ไม่มอีทิธิพลต่อกำรเข้ำร่วมอบรมจรยิธรรมกำร

วิจัย อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ
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 ผูวิ้จยัด�ำเนินกำรศึกษำควำมตระหนกัและ

กำรรับรู ้ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยของนักวิจัยด้ำน

สังคมศำสตร ์  รวมถึงปัจจัยที่ส ่งผลต่อควำม

ตระหนักและรับรู้ โดยวิธีกำรศึกษำประยุกต์ ใช้

ข้อมูลเชิงปริมำณ และข้อมูลเชิงคุณภำพ โดย

ประเด็นกำรศึกษำและส�ำรวจควำมตระหนักและ

กำรรับรู ้ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยของนักวิจัยด้ำน

สังคมศำสตร์ พัฒนำมำจำกแนวทำงจริยธรรมกำร

ท�ำวิจัยในคนในประเทศไทย ควบคู่กับฐำนคิดจำก

หลกัจรยิธรรมกำรวจิยัสำกล เช่น Belmont Report, 

Declaration of Helsinki และ CIOMS ผลกำร

ศึกษำชี้ให้เห็นว่ำ นักวิจัยสำขำสังคมศำสตร์ มี

ควำมตระหนกัในประเด็นกำรประพฤติผดิจรยิธรรม

กำรวิจยั และประเด็นควำมซือ่สตัย์สงูมำก โดยมอง

ว่ำกำรคัดลอกผลงำนวิจัย และกำรปลอมแปลง

ข้อมูลกำรวิจัยเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมย่ิง สอดคล้อง

กับกำรศึกษำของพิศสมัย อรทัย และคณะ (2553: 

350-63). ท่ีพบว่ำคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำ

พยำบำลของมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเรื่องระดับ

คุณธรรมจริยธรรมตำมกำรรับรู้ตนเองพบว่ำ อยู่ใน

ระดับสูงสุดคือ ควำมซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้อง

กับแนวคิดของ John Campbell (2002). ท่ีเห็นว่ำ

ควำมตระหนักของคนมีควำมเชื่อมโยงกับทัศนคติ 

กำรกระท�ำ และศกัยภำพท่ีมนุษย์คนหนึง่พึงม ีและ

ได้เชื่อมโยงไปสู่มุมมองของนักสังคมศำสตร์ต่อ

ศกัยภำพในกำรคิดวิเครำะห์ภำยใต้กรอบของควำม

ตระหนกัในประเดน็เรือ่งกำรคัดลอกและกำรอ้ำงองิ

วรรณกรรมต่ำง ๆ  ส�ำหรบักำรอ้ำงองิแหล่งท่ีมำของ

ข้อมูลเป็นควำมรับผิดชอบส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ

กำรศึกษำของ Thelwall และคณะ (2006: 1303–

1314). ซึง่ช้ีว่ำกำรอ้ำงองิมคีวำมส�ำคญัมำกในทำง

วิชำกำร ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเคำรพ และให้

เกียรติผู้ประพันธ์ที่อ้ำงถึง และองค์ควำมรู้ท่ีมีมำ

แล้ว กำรอ้ำงองิยังเป็นส่วนส�ำคญัทีช่่วยสร้ำงควำม

เข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งในโครงสร้ำงงำนวิจัยในสำขำ

เหล่ำนั้นอีกด้วย 

 พฤติกรรมกำรวิจัย ท่ีมีจริยธรรมช ่วย

ป้องกันผลเสียที่จะเกิดต่อบุคคล ทั้งตัวผู้วิจัย กลุ่ม

ตัวอย่ำง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน

ก็ยังท�ำหน้ำทีเ่ป็นกลไกทีช่่วยเสรมิสร้ำงสิง่ดีๆ ให้กับ

สังคมในอีกทำงหน่ึง (Israel, 2006). ซึ่งเป็น

แนวทำงที่สอดคล้องกับฐำนคิดของนักวิจัยด้ำน

สังคมศำสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยที่มุ่งมั่นพยำยำม

ท�ำให้โลกและสังคมดีขึ้น (Barnes, 1979). แม้ว่ำ

งำนวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์มักถูกเข้ำใจว่ำมีควำม

เ ส่ียงน ้อยต ่อร ่ ำงกำยของบุคคลผู ้ เข ้ ำร ่ วม

กระบวนกำรวิจัย แต่แท้จริงแล้ว งำนวิจัยด้ำน

สังคมศำสตร์สำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยต่อจิตใจ 

ควำมรูส้กึ สถำนะภำพในสงัคม เศรษฐกิจ และกำร

ตีควำมด้ำนกฎหมำยได้ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงจ�ำเป็น

อย่ำงย่ิงที่จะต้องมีควำมรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษำ

วิจัย เคำรพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ในกลุ่ม

ตัวอย่ำง และมีควำมซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อกำรศึกษำ

วิจัย และประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งประเด็นเหล่ำนี้ได้

กลำยเป็นข้อตระหนักที่นักวิจัยกลุ่มตัวอย่ำงด้ำน

สังคมศำสตร์ให้ควำมส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ

ค้นพบของ Birnbacher (1999). ที่พบว่ำ หลักคิด

ของจริยธรรมกำรวิจัยเป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกับกำร

วิจยัทำงสงัคมศำสตร์ ซึง่ให้ควำมส�ำคญักับกำรเคำ

รพซืง่สิทธิและศักด์ิศรขีองมนุษย์ กำรเคำรพในสิทธิ

ส่วนบุคคล และกำรปกป้องสิทธ์ิและผลประโยชน์

ทีบ่คุคลพึงได้รบั รวมถึงกำรค�ำนงึถึงซืง่สภำพจติใจ

ของคน ชุมชน และวัฒนธรรม
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 นอกจำกนี้ พบว่ำ “ควำมตระหนักของนัก

วิจัย” เป็นปัจจัยท่ีส�ำคัญมำกในกำรส่งเสริมควำม

รูด้้ำนจรยิธรรมกำรวิจยั โดยกำรเข้ำร่วมอบรม หำก

นักวิจัยเห็นว่ำกำรอบรมมีควำมส�ำคัญ ก็จะเพ่ิม

ควำมน่ำจะเป็นในกำรเข้ำร่วมอบรมได้มำกถึง 29.6 

เท่ำ ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ Loe and 

Weeks (2000: 243–251). ที่พบกำรพัฒนำด้ำน

จริยธรรมของกลุ่มนักเรียนวิชำเอกกำรเป็นตัวแทน

จ�ำหน่ำยสินค้ำ โดยเฉพำะในส่วนของกำรคิดเชิง

ตรรกะทีม่ฐีำนรำกบนศลีธรรมจรรยำ ภำยหลงัจำก

กำรเข้ำอบรมจริยธรรมทำงธุรกิจ ดังน้ัน หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย จึงควรจัดให้มี

กำรอบรมให้ควำมรูเ้รือ่งจรยิธรรมกำรวิจยัให้กับนกั

วิจัยอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง จะสำมำรถส่งผล

ให้เกิดควำมตระหนักและกำรรับรู้ด้ำนจริยธรรม

กำรวิจัยมำกย่ิงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำวิจัย

เรื่องนี้ ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐำนของผลกำรวิจัยเท่ำน้ัน 

จ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรที่จะ

สนับสนุนให้เกิดบรรยำกำศของกำรตระหนักและ

รับรู้ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดจิตส�ำนึก 

รวมท้ังปฏิบัติงำนวิจัยภำยใต้จริยธรรมกำรวิจัย

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง และต่อเน่ือง

 

ข้อเสนอแนะ

  ศึกษำกลไก รูปแบบ และแนวทำงกำร

ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร รวมท้ังนักศึกษำ สำขำ

สังคมศำสตร์ เกิดควำมตระหนักและรับรู ้ และ 

ย่ืนขอรับรองจริยธรรมกำรวิจยัอย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

และเพ่ิมมำกขึ้นด้วย 
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บทคัดย่อ

 งำนวิจยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรใช้เฟซบุก๊เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชงิสร้ำงสรรค์ในกลุม่

นักศึกษำ โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มย่อย (Focus group interview) จำกกลุ่ม

อำจำรย์ จ�ำนวน 20 คน ประเด็นกำรสัมภำษณ์ประกอบด้วย 1) แนวทำงในกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ประโยชน์

ในเชิงสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ 2) ประสบกำรณ์ของอำจำรย์ในกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเรียน

กำรสอน 3) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กำรวิเครำะห์เชิง

เน้ือหำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) แนวทำงในกำรใช้เฟซบุ๊กเพ่ือประโยชน์เชิงสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำจำก

ประสบกำรณ์ที่อำจำรย์ได้พบเห็น ได้แก่ นักศึกษำน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ในกำรสร้ำงกลุ่มเพ่ือนเพ่ือท�ำงำน  

ท�ำกิจกรรมร่วมกัน สร้ำงเฟซบุ๊กเพจส�ำหรับท�ำธุรกิจหำรำยได้ 2) ประสบกำรณ์ของอำจำรย์ในกำรน�ำ 

เฟซบุ ๊กไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ ใช้เป็นช่องทำงติดต่อสื่อสำรกับนักศึกษำ  

เป็นช่องทำงให้นักศึกษำส่งกำรบ้ำน และประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรม 3) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

กำรใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษำ ได้แก่ ส่งเสริมให้ใช้เฟซบุ๊กเป็นส่วนหน่ึงของกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจะช่วยท�ำให้

นักศึกษำมีจุดสนใจกับกำรเรียนมำกข้ึน 

ค�าส�าคัญ: เฟซบุ๊ก, ประโยชน์เชิงสร้ำงสรรค์, กำรวิจัยเชิงคุณภำพ

ABSTRACT

 The purpose of this research was to study the guidelines of using facebook for creative 

interests among students through qualitative research approach. Twenty instructors participated 

in a focus group interview. The interview questions include 1) how students utilize facebook 

creatively, 2) the instructors’ experiences in using facebook in their teaching processes, and  

3) guidelines to adjust the way students use their facebook. The data were analyzed by content 
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analysis. The result revealed that students use facebooks in accomplishing their given task among 

their working groups as well as for their own business. For instructors, they use facebook as a 

channel to communicate with their students, checking their assignment, and coordinating with 

other learning activities. Moreover, facebook becomes part of learning process to encourage 

students’ more attention in their study.

Keywords: facebook, creative interests, qualitative research

บทน�า

 เฟซบุ ๊กเป ็นเครือข ่ำยสังคมออนไลน์ 

รปูแบบหน่ึงทีไ่ด้รบัควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง จำก

กำรรวบรวมสถิติจ�ำนวนผู้เปิดบัญชีใช้งำนเฟซบุ๊ก

ทั่วโลกมีจ�ำนวนท้ังหมด 1,590 ล้ำนคน โดย  

3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศ

อนิเดยีและ ประเทศบรำซลิ ส่วนประเทศไทยน้ันจดั

อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) 

ส�ำหรับกำรส�ำรวจกำรใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยใน

ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ มผีูใ้ช้ เฟซบุ๊กมำกถึง 41 ล้ำนคน 

เพ่ิมขึ้นจำกปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ17 คิดเป็นร้อยละ 

60 ของจ�ำนวนประชำกรไทยท้ังหมด ส่วนเฟซบุ๊ก

เพจ พบว่ำ ประเทศไทยม ี7 แสนเพจ ส�ำหรบัจงัหวดั

ที่มีผู้ใช้งำนเฟซบุ๊กมำกที่สุดคือ กรุงเทพมหำนคร  

ที่มีผู้ลงทะเบียนใช้เฟซบุ๊ก 20 ล้ำนบัญชี (ไอที 24 

ชั่วโมง, 2560) เฟซบุ๊กได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่

หลำยไปทั่วโลก ผู ้ใช้เฟซบุ ๊กมีอยู่ทุกเพศทุกวัย  

แต่จำกกำรส�ำรวจของเว็บไซต์เฟซบุก๊พบว่ำ กำรใช้

เฟซบุ๊กจะแพร่หลำยมำกในกลุ่มวัยรุ ่นมำกกว่ำ 

ในกลุ่มอำยุอื่น ๆ (Facebook, 2012) ซึ่งช่วงอำยุ 

ทีเ่ป็นวัยรุน่น้ี เป็นช่วงอำยุทีอ่ยูใ่นวัยศึกษำเล่ำเรยีน 

ดังจะเห็นได้จำกผลกำรส�ำรวจกำรใช้เฟซบุ๊กใน

หลำย ๆ ประเทศพบว่ำ เฟซบุ๊กเป็นส่ือทำงสังคม

ออนไลน์ ท่ีได ้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดในกลุ ่ม

นักศึกษำ มีกำรรำยงำนว่ำ นักศึกษำที่ใช้ เฟซบุ๊กมี

อยู่ประมำณร้อยละ 85 ถึง 99 จำกจ�ำนวนนกัศกึษำ

ทั้งหมด (Hargittai, 2008; Jones & Fox, 2009; 

Matney & Borland, 2009) ส�ำหรับในประเทศไทย 

จำกรำยงำนผลกำรส�ำรวจพฤตกิรรมผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ต

ในประเทศไทยปี 2558 พบว่ำ กลุ่มผู้ที่ใช้โซเชี่ยล

มีเดียมำกเป็นอันดับหนึ่งเป ็นผู ้ ท่ีมีอำยุอยู ่ใน 

ช่วง 20 – 24 ปี (ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง 

อเิลก็ทรอนกิซ์, 2558) เฟซบุก๊ได้รบัควำมนิยมเพ่ิมขึน้

ในกลุ่มนักศึกษำ ทั้งจ�ำนวนผู้ใช้ที่เพ่ิมมำกข้ึนและ

มีระยะเวลำกำรใช้งำนในแต่ละครั่งที่นำนมำกขึ้น 

ดงัปรำกฏในกำรศกึษำของ Junco (2012) ทีส่�ำรวจ

กำรใช้เฟซบุก๊ของนักศกึษำอเมริกันพบว่ำ นักศกึษำ

ใช้เฟซบุ๊กเฉล่ียวันละประมำณ 1 ช่ัวโมง 40 นำที 

ส�ำหรับนักศึกษำไทยจำกผลกำรศึกษำของ  

ภำณุวัฒน์ กองรำช (2554) ที่ศึกษำพฤติกรรม 

กำรใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษำไทยพบว่ำ ส่วนใหญ่มี

กำรใช้สัปดำห์ละ 1-5 ครั้ง ใช้ครั้งละประมำณ 1- 3 

ชัว่โมง ส่วน วิมลพรรณ อำภำเวท และคณะ (2554) 

ศึกษำกำรใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
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เทคโนโลยีรำชมงคลพระนครพบว่ำ มีนักศึกษำถึง

ร้อยละ 57.5 ที่ใช้ เฟซบุ๊กทุกวัน และส่วนใหญ่ใช้

มำกกว่ำวันละ 2 ชั่วโมง กำรแพร่หลำยของกำรใช้

เฟซบุ๊กในกลุ่มนักศึกษำทวีควำมเข้มข้นมำกขึ้น

 ข้อดขีองกำรใช้เฟซบุก๊คอื ท�ำให้กำรตดิต่อ

สื่อสำรเป็นไปอย่ำงสะดวกรวดเร็ว และมีควำม

หลำกหลำยของแอพพลิเคชั่นบนเฟซบุ๊กท่ีท�ำให้ผู้

ใช้เกิดควำมสนุกเพลิดเพลิน จึงก่อให้เกิดกำรใช้

งำนเฟซบุก๊กันอย่ำงแพร่หลำย เฟซบุก๊ก่อให้เกิดรปู

แบบกำรด�ำเนินชีวิตแบบใหม่ที่ผู้คนสนใจโลกใน

สังคมออนไลน์มำกกว่ำโลกในชีวิตจริง มีแนวโน้ม

หลีกเลี่ยงควำมสัมพันธ์กับสมำชิกครอบครัวและ

เพ่ือน ในบำงครั้งผู้ใช้บำงคนมีกำรใช้เฟซบุ๊กมำก

จนถึงขัน้ทีเ่รยีกได้ว่ำเกิดอำกำรติดกำรใช้งำนจนส่ง

ผลเสยีต่อสขุภำพ กำรใช้เฟซบุก๊มไิด้มแีต่ประโยชน์

หรือข้อดีเพียงด้ำนเดียว เฟซบุ๊กอำจก่อให้เกิดผล

ทำงด้ำนลบได้ด้วยเช่นกัน จำกทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วใน

ข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรใช้เฟซบุ๊กอำจส่งผลต่อ

ควำมสัมพันธ์กับคนรอบข้ำง ส่งผลต่อกำรเรียน 

และอำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพ

 ดังนั้นกำรศึกษำแนวทำงปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกำรใช้เฟซบุ๊ก ให้เกิดประโยชน์เชิง

สร้ำงสรรค์ในกลุ่มนักศึกษำจึงเป็นประเด็นที่น่ำ

สนใจศึกษำ เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรใช้เฟซบุ๊ก

แพร่หลำยมำกในกลุ่มนักศึกษำ ผลท่ีได้จำกกำร

ศึกษำน้ีจะเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรใช้เฟซบุ๊

กอย่ำงเหมำะสมในกลุ่มนักศึกษำ เพ่ือลดผลกระ

ทบทำงลบ และช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรใช้เฟซบุ๊กอ

ย่ำงสร้ำงสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 กำรศึกษำครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำ

หำแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรใช้เฟซบุ ๊กของ

นกัศกึษำเพ่ือให้เกิดประโยชน์เชงิสร้ำงสรรค์ต่อกำร

เรียนรู้ และลดผลกระทบทำงลบจำกกำรใช้เฟซบุ๊ก

ทบทวนวรรณกรรม

 แนวคิดเก่ียวกับเฟซบุ๊ก 

 เฟซบุ ๊ก เป ็นเว็บไซต ์ เครือข ่ำยสังคม

ออนไลน์เว็บไซต์หน่ึงท่ีมีผู้ใช้บริกำรมำกท่ีสุดเป็น

อันดับหน่ึงของโลก กำรได้รับควำมนิยมของ 

เฟซบุ๊กอำจเน่ืองมำจำกผู้ใช้เฟซบุ๊กสำมำรถใช้เพ่ือ

ตดิต่อสือ่สำรหรือร่วมท�ำกิจกรรมกับผูใ้ช้งำนคนอืน่ 

ๆ ได้ เช่น กำรเขียนข้อควำมเล่ำเรือ่งแสดงควำมคดิ

เห็นและควำมรู้สึกในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภำพ 

โพสต์คลิปวิดีโอ สนทนำพูดคุย เล่นเกม รวมไปถึง

ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ  ผ่ำนแอพพลิเคชันที่มีอยู่มำกมำย

บนเฟซบุ๊ก ซ่ึงเจ้ำของเว็บไซต์ เฟซบุ๊กได้มีกำร

พัฒนำแอพพลิเคชันดังกล่ำวตลอดเวลำเพ่ือตอบ

สนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

 เฟซบุ๊กมีจุดก�ำเนิดมำจำกกำรก่อตั้งของ 

Mark Zuckerberg นักศึกษำมหำวิทยำลัยฮำวำร์

ดประเทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งใน

ระยะเริ่มแรกนั้นมีจุดประสงค์หลักของกำรใช้ 

เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงเพ่ือนนักศึกษำใน

มหำวิทยำลัยเท่ำนั้น ต่อมำภำยหลังจึงได้ขยำย

ขอบเขตกำรใช้งำนออกไปอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วโลก 

(Hew, 2011)

 จำกผลกำรส�ำรวจในหลำย ๆ ประเทศพบ

ว่ำ เฟซบุ๊กเป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยม
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มำกที่สุดในกลุ ่มนักศึกษำ มีกำรรำยงำนว ่ำ 

นักศึกษำท่ีใช้เฟซบุ๊กมีอยู่ประมำณร้อยละ 85 ถึง 

99 จำกจ�ำนวนนักศึกษำท้ังหมด (Hargittai, 2008; 

Jones & Fox, 2009; Matney & Borland, 2009) 

ส�ำหรับในประเทศไทย จำกรำยงำนผลกำรส�ำรวจ

พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 

พบว่ำ กลุ่มผู้ที่ใช้โซเชี่ยลมีเดียมำกเป็นอันดับหน่ึง

เป็นผู้ท่ีมีอำยุอยู่ในช่วง 20 – 24 ปี (ส�ำนักงำน

พัฒนำธุรกรรมทำง อเิลก็ทรอนกิซ์, 2558) ซึง่ผูท่ี้อยู่

ในช่วงวัยนี้ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษำ 

  จำกกำรที่เฟซบุ๊กได้รับควำมนิยมอย่ำง

แพร่หลำยในกลุม่คนทีอ่ยูใ่นวัยศึกษำเล่ำเรยีน ประ

กอบกับเฟซบุ๊กมีแอพพลิเคชั่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

กำรน�ำมำใช้ในกำรสื่อสำร สำมำรถใช้เป็นเวที 

เปิดรบัควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะ ใช้เป็นเครือ่งมอื

ในกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันได้หลำยช่องทำง  

ด้วยคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์น้ีเอง ท�ำให้สถำบัน 

กำรศกึษำน�ำเฟซบุก๊มำใช้พัฒนำกำรบรหิำรจดักำร 

ในสถำบัน เช่น เป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์

สถำบัน ใช้ในกำรติดต่อระหว่ำงบุคลำกำรและ

ระหว่ำงสถำบันกับนักศึกษำ นอกจำกน้ี อำจำรย์ 

ผู้สอนก็ได้น�ำเฟซบุ๊กมำใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน

กำรเรียนกำรสอนท้ังในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้

บรรยำกำศกำรสอนดูทันสมัย เป็นกำรใช้สื่อกำร

สอนทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรของผูเ้รยีน ท�ำให้

สำมำรถติดต่อกับผู้เรียนได้สะดวกรวดเร็ว ช่วยใน

กำรเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีผู้เรียนจะเข้ำมำให้ร่วม

กิจกรรมกำรเรียนได้ เฟซบุ๊กเป็นเวทีท่ีกระตุ้นให้ผู้

เรียนกล ้ำแสดงควำมคิดเห็นได ้มำกกว ่ำใน

ห้องเรยีน (Cheung, Chiu, & Lee, 2011; Pempek, 

Yermola, & Calvert, 2009; Roblyer, McDaniel, 

Webb, Herman, & Witty, 2010)

 Kirschner and Karpinski (2010) ศึกษำ

ถึงผลกระทบจำกกำรใช้เฟซบุ๊กที่มีต่อผลกำรเรียน

ของนักศึกษำอเมริกัน 104 คน โดยใช้ระเบียบวิธี

วิจยัเชงิคณุภำพ สมัภำษณ์นกัศกึษำโดยใช้ค�ำถำม

แบบปลำยเปิดว่ำ “เฟซบุก๊มผีลกระทบต่อกำรเรียน

ของคุณหรือไม่” นักศึกษำส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.8) 

อธิบำยว่ำ เฟซบุ๊กไม่ได้มีผลกระทบต่อกำรเรียน 

ส่วนทีเ่หลอือกีร้อยละ 26.2 ยอมรบัว่ำเฟซบุก๊มผีลก

ระทบต่อประสิทธิภำพกำรเรียน ในจ�ำนวนนี้มี 26 

คนท่ีระบุว่ำเฟซบุ๊กมีผลกระทบทำงลบ ส่วนอีก 9 

คน ระบุว่ำ เฟซบุ๊กมีผลกระทบทำงบวก ผู้ที่ตอบว่ำ 

เฟซบุ๊กไม่มีผลกระทบต่อกำรเรียนของพวกเขำให้

เหตุผลว่ำ เพรำะไม่ได้ใช้มันบ่อย ๆ ในทำงตรงกัน

ข้ำม ผู้ท่ีตอบว่ำเฟซบุ๊กมีผลกระทบทำงลบอธิบำย

ว่ำเฟซบุ๊กท�ำให้พวกเขำกลำยเป็นคนท่ีชอบผัดวัน 

ประกันพรุง่ ท�ำให้ไม่สำมำรถบรหิำรจดักำรเวลำได้ 

ท�ำงำนส่งอำจำรย์ไม่ทันตำมก�ำหนด ส�ำหรบัผูท่ี้เหน็

ว่ำเฟซบุ๊กมีผลทำงบวก ให้เหตุผลว่ำเฟซบุ๊กเป็น

เครื่องมือช่วยสนับสนุนกำรเรียน ท�ำให้เกิดกำร

ศกึษำแบบเครือข่ำยมกีำรท�ำงำนเป็นกลุ่มผ่ำนเครือ

ข่ำยในเฟซบุก๊มช่ีองทำงกำรสือ่สำรระหว่ำงเพ่ือนที่

เรียนด้วยกันผ่ำนเฟซบุ๊ก พวกเขำสำมำรถควบคุม

เวลำในกำรใช้เฟซบุ๊กของตัวเองไม่ให้มำกจนเกิน

ไปได้ 

การด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ 

โดยกำรสัมภำษณ์กลุ ่มย่อย (Focus Group 

Interview) ในกลุ่มอำจำรย์มหำวิทยำลัย จำกท้ัง

มหำวิทยำลัยรัฐและมหำวิทยำลัยเอกชน ได้แก่ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต 
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มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมจ�ำนวน  

20 คน ซึง่อำจำรย์ ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (key informants) 

ในกำรสัมภำษณ์เป็นอำจำรย์ท่ีน�ำ เฟซบุ๊กมำใช้ใน

กำรเรียนกำรสอน อำจเป็นกำรใช้เพ่ือเป็นสื่อเสริม

ในกำรสอน ใช้ติดต่อนักศึกษำ ใช้เพ่ือให้นักศึกษำ

ส่งงำน หรืออื่น ๆ กำรได้รำยชื่ออำจำรย์ผู้ให้ข้อมูล

หลกัได้มำด้วยวิธีกำรสุม่แบบบอลหมิะ (Snow Ball 

Sampling) กล่ำวคือผู ้วิจัยสอบถำมจำกเพ่ือน

อำจำรย์ทีม่กีำรใช้เฟซบุก๊มำใช้ในกำรเรยีนกำรสอน 

เมื่อได้ติดต่อขอควำมร่วมมือให้เข้ำร่วมในกำร

สัมภำษณ์กลุ่มย่อยแล้วยังได้ขอให้ช่วยแนะน�ำ 

เพ่ืออำจำรย์ท่ำนอืน่อกี จนผูวิ้จยัได้จ�ำนวนอำจำรย์

ครบ 20 คน ตำมจ�ำนวนที่ต้องกำร 

 ประเด็นในกำรสนทนำแบ่งเป็น 3 หัวข้อ 

ได้แก่ 

 1. จำกประสบกำรณ์ที่อำจำรย์พบเห็น 

นักศึกษำได้มีกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ประโยชน์ในเชิง

สร้ำงสรรค์อย่ำงไรบ้ำง 

 2. โดยส่วนตัว อำจำรย์มีประสบกำรณ์ใน

กำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเรยีนกำรสอน

อย่ำงไรบ้ำง 

 3. หำกอำจำรย์เหน็ว่ำนกัศกึษำมกีำรใช้เฟ

ซบุ ๊กไม่เหมำะสม อำจำรย์มีแนวทำงกำรปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้เฟซบุ ๊กของนักศึกษำ

อย่ำงไรบ้ำง 

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรสมัภำษณ์

กลุ่มย่อยใช้วิธีกำรวิเครำะห์เชิงเน้ือหำ (Content 

Analysis) 

ผลการวิจัย

 1)  การน�าเฟซบุก๊ไปใช้ประโยชน์ในเชงิ

สร้างสรรค์ของนักศึกษา 

   (ก)  นกัศกึษำมกีำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้ใน

กำรสร ้ำงกลุ ่มเพ่ือนเพ่ือท�ำงำนร ่วมกัน เมื่อ

นักศึกษำได้รับมอบหมำยงำนกลุ่มจำกอำจำรย์ผู้

สอน นักศึกษำสำมำรถสร ้ำงกลุ ่มสมำชิกใน 

เฟซบุ๊ก สมำชิกกลุ่มใช้เฟซบุ๊กในกำรติดตำมงำน 

แลกเปลี่ยนข้อมูล นัดหมำยกำรประชุมกลุ่ม

   (ข)  นกัศกึษำมกีำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้เป็น

ช่องทำงในกำรขอค�ำแนะน�ำจำกผู้รู้ หำกนักศึกษำ

ทรำบว่ำ มีผู ้รู ้ท่ำนใดสำมำรถท่ีจะให้ค�ำปรึกษำ

แนะน�ำหรือให ้ควำมช ่วยเหลือแก ่ตนเองได ้ 

นักศึกษำสำมำรถใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงในกำร

ติดต่อกับผู้รู้ท่ำนน้ันได้

   (ค)  นักศึกษำมีกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ใน

กำรท�ำธุรกิจ นักศกึษำใช้เฟซบุก๊เป็นช่องทำงในกำร

ท�ำธุรกิจเพ่ือหำรำยได้ โดยกำรโพสต์รูปสินค้ำลง

บนเฟซบุก๊เพ่ือโปรโมทร้ำนค้ำ ใช้เป็นช่องทำงตดิต่อ

เจรจำซื้อขำยสินค้ำ หรือนักศึกษำบำงคนรับจ้ำง

เป็นผู้บริหำรจัดกำรเฟซบุ๊กเพจให้กับสินค้ำ 

   (ง)  นกัศกึษำมกีำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้เป็น

ช่องทำงประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน ในกรณีที่มีกำร

จัดกิจกรรมของนักศึกษำ นักศึกษำสำมำรถใช ้

เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์งำนได้ 

โดยกำรเชิญชวนเพ่ือน และขอให้เพ่ือนช่วยแชร์ 

เฟซบุ๊กเพจของกิจกรรมต่อ ๆ  กันไป ท�ำให้สำมำรถ

กระจำยข่ำวกิจกรรมได้อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเรว็ 

สำมำรถเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์ปัจจุบัน 

และศิษย์เก่ำได้เป็นอย่ำงดี ในบำงกรณีศิษย์เก่ำ 
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ยังสำมำรถเข ้ำมำให ้ควำมช ่วยเหลือในกำร 

ตอบค�ำถำมปัญหำเรื่องกำรเรียน และติชมผลงำน

ของนักศึกษำปัจจุบันได้อีกด้วย

   (จ) นักศึกษำมีกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ใน

กำรแจ้งข่ำวสำร นักศึกษำสำมำรถใช้ เฟซบุ๊กเป็น

ช่องทำงในกำรแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ ระหว่ำงรุ่นพ่ีที่

เรียนจบจำกสถำบันเดียวกันกับรุ ่นน้องที่ก�ำลัง 

เรียนอยู่ได้ ซึ่งข่ำวสำรที่แจ้งอำจเป็นเรื่องเก่ียวกับ

กำรรับสมัครงำน หรือรุ่นพ่ีเขำ้มำเล่ำประสบกำรณ ์

กำรท�ำงำนให้รุ่นน้องฟัง ท�ำให้รุ่นน้องได้รับควำมรู้

ด้ำนกำรประกอบวิชำชีพ

   (ฉ) นักศึกษำมีกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ใน

กำรตดิตำมเนือ้หำกำรเรยีน ในกรณีทีน่กัศึกษำขำด

เรียน หรือเข้ำเรียนแต่ตำมไม่ทัน ไม่เข้ำใจเน้ือหำที่

อำจำรย์สอนในห้องเรียน นักศึกษำสำมำรถใช้เฟ

ซบุ๊กเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมเน้ือหำวิชำท่ีเรียน 

สอบถำมเรือ่งกำรบ้ำน โดยอำจสอบถำมจำกเพ่ือน

หรือสอบถำมจำกอำจำรย์ผ่ำนทำง เฟซบุ ๊กได้ 

อำจำรย์บำงท่ำนสร้ำง Facebook ของวิชำขึ้นมำ 

น�ำเอำควำมรูต่้ำง ๆ  ใส่ใน Facebook ตลอดจนกำร

นัดหมำยต่ำง ๆ และให้นักศึกษำเข้ำมำสอบถำม

ค�ำถำมและข้อสงสัยได้ตลอดเวลำ

   (ช) นกัศกึษำมกีำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้เป็น

ช่องทำงในกำรร้องเรียนปัญหำ ในกรณีที่นักศึกษำ

ประสบปัญหำเดือดร้อนแต่ไม่ทรำบว่ำจะร้องเรียน

ปัญหำกับใคร นักศึกษำสำมำรถใช้เฟซบุ๊กเป็น 

ช่องทำงในกำรบอกเล่ำถึงปัญหำควำมเดือดร้อน

ต่อ ๆ กันไปเป็นกำรกระจำยข่ำว จำกน้ันก็จะมี 

ผู ้ที่ เ ก่ียวข้องกับปัญหำเข้ำมำรับผิดชอบช่วย 

แก้ปัญหำได้ เน่ืองจำกกำรใช้ Facebook เป็นกำร

สือ่สำรแบบสองทำง อำจำรย์บำงท่ำนจงึใช้ Facebook 

เข ้ำไปติดตำมพฤติกรรมของนักศึกษำ ท�ำให้ 

รบัทรำบ เข้ำใจ และเกิดควำมใกล้ชดิเป็นกันเองกับ

นักศึกษำมำกขึ้น

   (ซ) นักศึกษำมีกำรน�ำเฟซบุก๊ไปใชเ้พื่อ

ค้นหำข้อมูล นักศึกษำสำมำรถใช้ เฟซบุ๊กในกำร

ค้นหำข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้ เช่น 

ใช้ในกำรหำข้อมลูเพ่ือท�ำรำยงำนส่งอำจำรย์ ข้อมลู

เก่ียวกับงำนอดิเรก ข้อมูลเก่ียวกับสุขภำพ ใช้หำ

ข้อมูลของผู้ท่ีจะต้องไปติดต่อเจรจำด้วย

   (ฌ) นักศกึษำมกีำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้เป็น

ช่องทำงในกำรแสดงผลงำน นักศึกษำสำมำรถใช้

เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงในกำรแสดงผลงำน โดยผู้ท่ีได้

เห็นผลงำนของนักศกึษำนอกจำกจะมเีพ่ือน ๆ  และ

อำจำรย์แล้วยังมีคนอื่น ๆ ได้เห็นผลงำนของ

นักศึกษำด้วย ทั้งนี้ถือเป็นกำรเปิดโอกำสให้ม ี

ผูเ้ข้ำมำร่วมแสดงควำมคดิเหน็เก่ียวกับผลงำนของ

นักศึกษำ เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน

ด้วย

 2)  ประสบการณ์อาจารย์ในการน�าเฟ

ซบุ๊กไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน

   (ก)  อำจำรย์ใช้เฟซบุ ๊กเป็นช่องทำง

ติดต่อสื่อสำรกับนักศึกษำ นอกจำกเฟซบุ๊กจะเป็น

เคร่ืองมือในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงอำจำรย์กับ

นักศึกษำที่สะดวกรวดเร็วสำมำรถติดต่อกันได ้

ทุกที่ทุกเวลำ และประหยัดค่ำใช้จ่ำยแล้ว เฟซบุ๊ก 

ยังท�ำให้อำจำรย์กับนักศึกษำใกล้ชิดกันมำกขึ้น 

บทบำทของอำจำรย์เปลี่ยนจำกผู้สอนไปเป็นโคช 

เป็นกำรลดช่องวำ่งระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน เพรำะ

นกัศกึษำทีไ่ม่กล้ำพูด ไม่กล้ำแสดงควำมคดิเหน็ใน

ห้องเรียน สะดวกใจท่ีพูดแสดงควำมคิดเห็นใน 

เฟซบุ๊กมำกกว่ำ เน่ืองจำกกำรสื่อสำรกันในเฟซบุ๊ก

ถือเป็นกำรสื่อสำรท่ีไม่เป็นทำงกำร (informal 

communications) 
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   (ข) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงให้

นักศึกษำส่งงำน กำรท่ีอำจำรย์ให้นักศึกษำส่งงำ

นทำงเฟซบุ๊กมีข้อดีคือใน เฟซบุ๊กจะมีกำรระบุเวลำ

ที่นักศึกษำส่งงำนไว้ด้วย ท�ำให้อำจำรย์สำมำรถ

ตรวจสอบได้ว่ำ นักศึกษำส่งงำนตรงเวลำหรือไม่  

มีใครบ้ำงท่ีส่งงำนล่ำช้ำ ข้อดีอีกประกำรหนึ่งของ

กำรส่งงำนทำงเฟซบุ๊กคือ นอกจำกอำจำรย์จะเห็น

งำนของนักศกึษำแล้ว เพ่ือนคนอ่ืน ๆ  ก็สำมำรถเห็น

งำนของนกัศกึษำด้วย ซึง่จะเท่ำกับเป็นกำรช่วยกัน

แสดงควำมคิดเห็น 

   (ค) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กประสำนงำนใน

กำรจัดกิจกรรม กำรใช้เฟซบุ๊กประสำนงำนในกำร

จัดกิจกรรมระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกษำมีข้อดีคือ 

กำรติดตำมงำนทำงเฟซบุ๊กเป็นช่องทำงท่ีไม่เป็น

ทำงกำร นักศึกษำไม่รู ้สึกว่ำถูกตำม แม้เวลำที่

อำจำรย์ไม่อยู่ในสถำนที่จัดกิจกรรมก็สำมำรถ

ติดตำมงำนกิจกรรมได้ โดยให้นักศึกษำแชร์รูป 

หรือคลิปวิดีโอในเฟซบุ ๊ก อำจำรย์สำมำรถเห็น

บรรยำกำศในงำนได้แบบ real time นอกจำกน้ัน 

หำกมีกำรบริหำรจัดกำรเฟซบุ ๊กได้ดีจะท�ำให้ม ี

คนติดตำมและมีคนเห็นกิจกรรมที่จัดได้อย่ำง 

กว้ำงขวำงด้วย 

   (ง)  อำจำรย ์ใช ้ เฟซบุ ๊กในกำรให ้ 

ค�ำปรึกษำนักศึกษำ อำจำรย์สำมำรถใช้เฟซบุ๊กใน

กำรให้ค�ำปรึกษำนักศึกษำในกรณีที่ต้องมีกำรให ้

ค�ำแนะน�ำปรึกษำท่ีเป็นส่วนตัว เช่น ในกรณีท่ี

นักศกึษำไปฝึกงำนในองค์กรต่ำง ๆ  แล้วพบปัญหำ

ในกำรท�ำงำนก็สำมำรถปรึกษำอำจำรย์ได้ทันท ี

ทำงเฟซบุ๊ก 

   (จ) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือ

สร้ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรใช้เฟซบุ๊กเป็น

เครื่องมือสร้ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น  

ให้นักศึกษำคอมเม้นท์งำนของเพ่ือนในเฟซบุ๊ก  

ให้นักศึกษำหำ case study แล้วโพสต์ลงบน 

เฟซบุก๊ ให้นกัศกึษำน�ำเสนองำนในเฟซบุก๊ กิจกรรม

ที่เกิดขึ้นช่วยให้บรรยำกำศกำรเรียนไม่น่ำเบื่อ 

เพรำะนักศึกษำมีส่วนร่วมมำกขึ้นท�ำให้รู้สึกสนุก 

นักศึกษำบำงคนสะดวกใจที่จะแสดงควำมคิดเห็น

บนเฟซบุ ๊กมำกกว่ำกำรแสดงควำมคิดเห็นใน

ห้องเรียน นอกจำกน้ัน ส่ิงต่ำง ๆ ที่นักศึกษำ 

เขียนไว้ในเฟซบุ๊กยังเป็นหลักฐำนท่ีแสดงให้เห็น

พัฒนำกำรของนักศึกษำอีกด้วย 

 (ฉ) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กในกำรตรวจงำน

นกัศกึษำ อำจำรย์สำมำรถน�ำเฟซบุก๊ไปช่วยในกำร

ตรวจงำนนักศึกษำได้ โดยจะมีประโยชน์ในแง่ที่

ท�ำให้สำมำรถให้คะแนนนักศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง

ไม่มีควำมคลำดเคลื่อน เพรำะอำจำรย์สำมำรถ

แสดงผลคะแนนได้ทำงเฟซบุก๊ให้นกัศึกษำสำมำรถ

เข้ำมำตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

 (ช) เฟซบุ๊กช่วยแก้ปัญหำเรื่องกำรลอก

กำรบ้ำนในวิชำค�ำนวณซึ่งเป็นวิชำที่ต้องมีแบบ

ฝึกหัดท่ีให้นักศึกษำท�ำเป็นกำรบ้ำนเพ่ือฝึกทักษะ

กำรค�ำนวณ แต่นักศึกษำส่วนใหญ่มกัลอกกำรบ้ำน

เพ่ือนมำส่ง อำจำรย์สำมำรถใช้เฟซบุก๊เป็นเครือ่งมือ

ให้นักศึกษำส่งงำน โดยให้นักศึกษำถ่ำยคลิปวิดีโอ

ที่ตนเองสำธิตวิธีกำรแก้โจทย์กำรบ้ำนนั้นแล้ว

โพสต์ส่งทำงเฟซบุ๊ก ซ่ึงพบว่ำ สำมำรถแก้ปัญหำ

เร่ืองกำรลอกกำรบ้ำนได้ เพรำะนักศึกษำต้องเป็น 

ผู ้สำธิตกำรแก้ป ัญหำโจทย์ด ้วยตนเอง และ

นักศึกษำต้องมีควำมเข้ำใจโจทย์ปัญหำจึงจะ

สำมำรถสำธิตได้ 

 (ซ) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กช่วยอัพเดทข้อมูล 

ในกำรสอน เฟซบุ๊กช่วยให้อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถ

อัพเดทเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสอน 
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ได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถน�ำเรื่องรำวที่พบเห็นใน 

เฟซบุ ๊ก มำใช้เป็นตัวอย่ำงประกอบกำรสอนท่ี 

ทันสมัยและอยู่ในควำมสนใจของนักศึกษำมำ

ประกอบกำรสอนได้ 

   (ฌ) อำจำรย์ใช ้เฟซบุ ๊กสอดแทรก 

ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรในกรณีที่วิชำที่สอนเป็น

วิชำทีไ่ม่น่ำสนใจ หำกจะบรรยำยให้นกัศึกษำฟังใน

ห้องเรียนเพียงอย่ำงเดียว นักศึกษำอำจไม่สนใจ

เรียน อำจำรย์สำมำรถที่จะสอดแทรกควำมรู้ใน 

วิชำนั้นผ่ำนทำงเฟซบุ๊กได้ เพรำะ เฟซบุ๊กเป็นสื่อที่

เข้ำถึงนกัศกึษำ นอกจำกนัน้อำจำรย์ยังสำมำรถน�ำ

ตวัอย่ำงมำสอดแทรกให้ควำมรูไ้ด้อย่ำงกว้ำงขวำง 

เพรำะไม่ต้องถูกจ�ำกัดในเรื่องของเวลำและเน้ือหำ 

   (ญ) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กสอนเรื่องกำร 

ใช้ชีวิต ด้วยจิตวิญญำณของกำรเป็นครู นอกเหนือ

จำกกำรสอนในทำงวิชำกำรแล้ว เมื่อพบเห็น 

กำรกระท�ำท่ีไม่เหมำะสมของศิษย์ อำจำรย์อำจใช ้

เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงในกำรสั่งสอนลูกศิษย์ในเรื่อง

กำรใช้ชีวิตด้วย

   (ฎ) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กเป็นหลักฐำนใน

กำรท�ำประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (QA) จำกกำรที่

อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กติดต่อกับนักศึกษำในเรื่องต่ำง ๆ  

ทั้งเรื่องกำรเรียนกำรสอน กำรให้ค�ำปรึกษำ กำรท�ำ

กิจกรรมกับนักศึกษำ กำรประสำนงำนกับศิษย์เก่ำ 

กำรติดต่อทำงเฟซบุ ๊กปรำกฏเป็นหลักฐำนทั้ง

รูปภำพและตัวอักษร ท�ำให้อำจำรย์สำมำรถใช ้

เฟซบุ๊กเป็นหลักฐำนในกำรท�ำรำยงำนเพ่ือขอรับ

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (QA) ได้ด้วย

 3) แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา

 กำรใช้เฟซบุก๊มำกเกินไปอำจส่งผลต่อกำร

เรยีน ทัง้น้ีสำมำรถอธิบำยได้โดยกำรน�ำ Cognitive 

load theory ของ Sweller (1988) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่

อธิบำยกำรท�ำงำนของสมองว่ำ กำรท�ำงำนหลำย ๆ  

อย่ำงในเวลำเดียวกันพร้อม ๆ กัน ส่งผลต่อ

ประสทิธิภำพกำรท�ำงำนของสมองมนษุย์ ผลงำนท่ี

ได้รับจำกกำรท�ำงำนหลำยอย่ำงพร้อมกันจะไม่ดี

เท่ำกับกำรมุง่ควำมสนใจไปท่ีงำนใดงำนหนึง่เพยีง

อย่ำงเดียว ซึ่งทฤษฎีน้ีสำมำรถน�ำมำอธิบำยเก่ียว

กับกำรใช้เฟซบุ๊กว่ำ กำรที่นักศึกษำใช้เฟซบุ๊กใน

ขณะเรยีนหนังสอืย่อมท�ำให้เสยีสมำธิ เมือ่นกัศกึษำ

ขำดสมำธิในกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรฟังกำร

บรรยำยจำกอำจำรย์ย่อมไม่ดีเท่ำที่ควร (Wood et 

al., 2012) นอกจำกนั้น กำรใช้เฟซบุ๊กขณะท�ำกำร

บ้ำนหรืออ่ำนหนังสือ ก็เป็นกำรท�ำให้นักศึกษำ 

เสียสมำธิจำกเรื่องท่ีก�ำลังอ่ำนหรือกำรบ้ำน ดังน้ัน  

กำรใช้เฟซบุ๊กจึงส่งผลทำงลบต่อผลกำรเรียน 

 นอกจำกนั้น วัยรุ่นยังมีกำรโพสต์ข้อควำม

ที่มีเน้ือหำไม่เหมำะสมลงบนเฟซบุ๊ก อำจำรย์ใน

กลุ่มสนทนำได้แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกับ

แนวทำงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกำรใช้เฟ

ซบุ๊กของนักศึกษำไว้ดังนี้

 (ก)  ประเด็นเก่ียวกับกำรที่นักศึกษำใช้

เวลำกับเฟซบุก๊มำกเกินไป ในกรณีทีอ่ำจำรย์พบว่ำ

นักศึกษำใช้เวลำกับ เฟซบุ๊กมำกเกินไป อำจำรย์

เสนอวิธีแก้ปัญหำโดยปรับเปลี่ยนให้เฟซบุ๊กกลำย

เป็นส่วนหนึง่ของกำรเรยีนกำรสอน เช่น มอบหมำย

งำนให้นักศึกษำไปหำข้อมูล แล้วแชร์ข้อมูลที่ได้ให้

เพ่ือนทำงเฟซบุก๊ ก็จะท�ำให้นักศกึษำมโีฟกัสกับกำร

เรียนมำกข้ึน ส�ำหรับประเดน็ทีนั่กศึกษำเล่นเฟซบุก๊

ในห้องเรียนขณะที่อำจำรย์ก�ำลังสอนอยู่น้ัน โดย 
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ไม่สนใจเรียน อำจำรย์เสนอให้ใช้วิธีแช่ง แต่

เป็นกำรแช่งในทำงบวก เช่น บอกว่ำ ถ้ำใครตั้งใจ

เรียนไม่เล่นเฟซบุ๊กในห้องเรียนขอให้ได้เกรด A  

ดังนี้เป็นต้น 

 (ข)  ประเด็นเก่ียวกับกำรที่นักศึกษำโพสต์

ข ้อควำมที่มีเน้ือหำไม่เหมำะสมลงบนเฟซบุ ๊ก  

ในกรณีที่อำจำรย์พบว่ำ นักศึกษำมีกำรโพสต์

ข้อควำมที่มีเนื้อหำไม่เหมำะสม ใช้ค�ำท่ีไม่สุภำพ 

หรอืลงรปูภำพท่ีน่ำดูในเฟซบุก๊ อำจำรย์จะท�ำหน้ำท่ี

เข้ำไปตักเตือนในเฟซบุ๊ก

อภิปรายผล

 1)  จำกผลกำรศึกษำ พบข้อเสนอแนะจำก

กลุ่มอำจำรย์ว่ำ ควรน�ำ เฟซบุ๊กมำใช้เป็นสื่อกำร

สอนเสริม ซึ่งสอดคล้องกบผลกำรศึกษำของ 

แอนณำ อิ่มจ�ำลอง และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม. 

(2556) ศกึษำกำรใช้เฟซบุค๊เป็นช่องทำงกำรสือ่สำร

กำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนนิเทศศำสตร์ โดยศึกษำ

รูปแบบและเนื้อหำหน้ำเว็บไซต์กลุ่มของอำจำรย์ 

ผูส้อนทำงด้ำนนเิทศศำสตร์ จำกสถำบนัอดุมศึกษำ

ในเขตกรุงเทพมหำนครท่ีเปิดสอนวิชำในกลุ ่ม

สื่อสำรมวลชน ผลกำรศึกษำพบว่ำ ท้ังผู้เรียนและ

ผู ้สอนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช ้เฟซบุ ๊กเป ็น 

ช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

 2)  จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ แนวทำงใน

กำรใช้ประโยชน์เชงิสร้ำงสรรค์คือ ควรน�ำเฟซบุก๊มำ

ใช้เป็นสือ่กำรสอนเสรมิ แต่จำกบรบิทกำรศกึษำใน

ปัจจบุนัพบว่ำ กำรใช้ เฟซบุก๊ไม่ได้แพร่หลำยเฉพำะ

ในกลุ่มนักศึกษำเท่ำน้ัน ในกลุ่มอำจำรย์ก็มีกำรใช้ 

เฟซบุก๊แพร่หลำยด้วยเช่นกัน แต่เป็นกำรใช้ในเรือ่ง

ส่วนตัว มิได้น�ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน Moran, 

Seaman, and Tinti-kane (2011) ศึกษำพบว่ำ  

ร้อยละ 77 ของอำจำรย์มีกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์

เพ่ือเรื่องส่วนตัว แต่อำจำรย์ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์

เพ่ือเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนมีอยู่ไม่มำก และที่ใช้

เฟซบุก๊ในกำรเรยีนกำรสอนมเีพียงร้อยละ 4 เท่ำนัน้ 

ข้อมลูเหล่ำนีช้ีใ้ห้เห็นว่ำ ในขณะท่ีนักศกึษำนยิมใช้

เฟซบุ๊ก และพร้อมท่ีจะใช้ เฟซบุ๊กเป็นสื่อกำรเรียน 

แต่อำจำรย์กลับยังไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับ

นักศึกษำในกำรใช้เฟซบุ๊กเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

ทัง้น้ีเนือ่งจำก เทคโนโลยีเครือข่ำยสงัคมออนไลน์มี

กำรเตบิโตอย่ำงรวดเร็วเฉพำะในกลุ่มนกัศกึษำและ

กลุม่วัยรุ่นท่ียังอำยุน้อย แต่ไม่ได้แพร่หลำยในกลุม่

คนวัยผู้ใหญ่

 3)  ในกำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรศกึษำถึงผล

ของกำรใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นเครือข่ำยสังคมออนไลน์

ประเภทหนึ่ง นอกจำกเฟซบุ๊กแล้วยังมีเครือข่ำย

สังคมออนไลน์ประเภท อื่น ๆ ที่นักศึกษำนิยมใช้

ด้วย เช่น LINE, Instagram, WhatsApp และ 

YouTube ซึ่งเป็นท่ีทรำบกันดีว่ำ พฤติกรรมกำรใช้

เครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษำนัน้ นกัศกึษำ

จะใช้หลำย ๆ อย่ำงในเวลำเดียวกัน เช่น ขณะเล่น

เฟซบุ๊กก็เล่นไลน์ไปด้วย พร้อม ๆ กัน ดังนั้นในผล

กำรส�ำรวจครั้งน้ีอำจเป็นกำรยำกล�ำบำกท่ีจะแยก

ผลกำรศกึษำให้เดด็ขำดชดัเจนระหว่ำงค�ำว่ำ “เครือ

ข่ำยสังคมออนไลน์” กับค�ำว่ำ “เฟซบุ๊ก” นักศึกษำ

บำงคนอำจตอบแบบสอบถำมโดยไม่ชัดเจนว่ำ

ตนเองก�ำลังตอบค�ำถำมเรื่องกำรใช้ เฟซบุ๊ก
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ให้ควำมรู้กับอำจำรย์ผู้สอนในเรื่องเก่ียวกับวิธีกำร

ใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อกำรสอนเสริม และสร้ำงแรงจูงใจ

ให้อำจำรย์เห็นถึงประโยชน์ของกำรใช้เฟซบุ๊กเป็น

ส่ือกำรสอนเสริม ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรใช้เฟ

ซบุ๊กกับกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มอำจำรย์ เพรำะ

อำจำรย์หลำย ๆ  ท่ำนก็เป็นผูท่ี้ใช้เฟซบุก๊อยู่แล้ว แต่

เป็นกำรใช้ในเรือ่งส่วนตวั ไม่ได้น�ำมำใช้ในกำรสอน 

บรรณานุกรม

ไทยรฐัออนไลน์ (21 เมษำยน 2558). สถิตผู้ิใช้งานเฟสบุก๊ไทย และอันดบัโลก. สบืค้นเมือ่ 15 พฤศจกิำยน 

2559. จำก http://www.thairath.co.th/clip/16660

ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกซ์. (2558). รายงานผลการส�ารวจพฤตกิรรมผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ต

ในประเทศไทยปี 2558. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกำยน 2559. จำก http://www.etda.or.th/ 

internetuserprofile2015/presentation-internetuserprofile.pdf 

ภำณุวัฒน์ กองรำช (2554). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนของวัยรุ่นใน

ประเทศไทย: กรณีศึกษา Facebook. วิทยำนิพนธ์. วิทยำศำสต์มหำบันฑิต สำขำกำรบริหำร

เทคโนโลยี. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

วิมลพรรณ อำภำเวท, สำวิตรี ชีวะสำธน์, ชำญ เดชอัศวนง. (2554). พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊กของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. รำยงำนกำรวิจัยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลพระนคร.

แอนณำ อิม่จ�ำลอง และ วิไลวรรณ จงวไิลเกษม. (2556). การใช้เฟซบุค๊เป็นช่องทางการสือ่สารการเรยีน

การสอนทางด้านนิเทศศาสตร์. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต, 7(2), 75-93.

ไอที 24 ชั่วโมง. (2560). สรุปสถิติผู้ใช้ Social Media ในไทยจากงาน Thailand Zocial Awards 2016. 

สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกำยน 2559. จำก https://www.it24hrs.com/2016/stat-social-media- 

thai-populations/

Cheung, C. M. K., Chiu, P.-Y., & Lee, M. K. O. (2011). Online social networks: Why do students 

use facebook? Computers in Human Behavior, 27(4), 1337-1343. doi: 10.1016/j.chb. 

2010.07.028

Facebook. (2012). Statistics of Facebook. Palo Alto, CA: Facebook. Retrieved 10.10.2013,  

from http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22

Hargittai, E. (2008). Whose space? Differences among users and non-users of social  

network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 276–297.



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
124

Hew, K. F. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior, 

27(2), 662-676. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2010.11.020

Jones, S., & Fox, S. (2009). Generations online in 2009. Data memo. Washington, DC: Pew Internet 

and American Life Project. Retrieved 7.3, 2010, from http://www.pewinternet.org/ w/media// 

Files/Reports/2009/PIP_Generations_2009.pdf.

Junco, R. (2012). The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook 

activities, and student engagement. Computers & amp; Education, 58(1), 162-171.  

doi: 10.1016/j.compedu.2011.08.004

Matney, M., & Borland, K. (2009).Facebook, blogs, tweets: how staff and units can use social 

networking to enhance student learning, Presentation at the annual meeting of the National 

Association for Student Personnel Administrators, Seattle, WA.

Moran, M., Seaman, J., & Tinti-kane, H. (2011). Teaching, learning, and sharing: How today’s 

higher education faculty use social media. Research report published by Pearson,  

The Babson Survey Research Group, and Converse on. Retrieved July 20, 2013 from. 

http://www3.babson.edu/ESHIP/research-publications/upload/Teaching_Learning_and_ 

Sharing.pdf.

Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., & Calvert, S. L. (2009). College students’ social networking 

experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238. 

doi: 10.1016/j.appdev.2008.12.010

Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2010). Facebook® and academic performance. Computers 

in Human Behavior, 26(6), 1237-1245. doi: 10.1016/j.chb.2010.03.024

Roblyer, M. D., McDaniel, M., Webb, M., Herman, J., & Witty, J. V. (2010). Findings on Facebook 

in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions 

of social networking sites. The Internet and Higher Education, 13(3), 134-140.  

doi: 10.1016/j.iheduc.2010.03.002

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning, Cognitive Science, 

12, 257-285. 

Wood, E., Zivcakova, L., Gentile, P., Archer, K., De Pasquale, D., & Nosko, A. (2012). Examining 

the impact of off-task multi-tasking with technology on real-time classroom learning. 

Computers & Education, 58(1), 365-374. 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
125

ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครู โดยมีพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีเป็นตัวแปรค่ันกลาง

Causal Factors Affecting Teachers’ Work Performance with 

Organizational Citizenship Behavior as an Intervening Variable

สุนทรี ศักด์ิศรี

Soontaree Saksri
สำขำวิชำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

e-mail: soontaree.s@arts.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

  กำรวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำระดับผลกำรปฏิบัติงำนของครู พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี

ขององค์กำร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร 2) พัฒนำและ 

ตรวจสอบควำมสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลเชงิสำเหตทุีส่่งผลต่อผลกำรปฏิบตังิำนของครูโดยมพีฤตกิรรม

กำรเป็นสมำชิกที่ดีเป็นตัวแปรคั่นกลำงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุท่ีมีอิทธิพล 

ทำงตรงและทำงอ้อมท่ีส่งผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของครู กลุ ่มตัวอย่ำงคือ ครูในสถำนศึกษำสังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัดกำรศึกษำท้องถ่ินที่ 3 (ภำคกลำงตอนกลำง) จ�ำนวน 405 คน  

สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีอย่ำงง่ำยและวิธีแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูล 

ด้วยค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์โมเดลเชิงสำเหตุ ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) ผลกำรปฏิบัติ

งำนของครูอยู่ในระดับค่อนข้ำงดี พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำก

องค์กำร และกำรรบัรูค้วำมยุติธรรมในองค์กำรอยู่ในระดบัค่อนข้ำงสูง (2) โมเดลเชงิสำเหตมุคีวำมสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (3) ผลกำรปฏิบัติงำนได้รับอิทธิพลทำงตรงจำกพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่

ดีในองค์กำร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร และได้รับอิทธิพล

ทำงอ้อมจำกกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำรผ่ำนพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดีในองค์กำร 

ค�าส�าคัญ: ผลกำรปฏิบัติงำน, พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีในองค์กำร, กำรสนับสนุน, ควำมยุติธรรม
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ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to study level of teachers’ work performance, organizational 

citizenship behavior (OCB), perceived organizational support, and perceived organizational 

justice. 2) to develop and examine a causal model of teachers’ work performance with 

organizational citizenship behavior (OCB) as an intervening variable using empirical data; and 

3) to examine both direct and indirect effects upon teachers’ work performance. The sample 

consisted of teachers in the schools under the supervision of the local administrative organization; 

local provincial education subdivision 3 (mid central provincial cluster), of 405 people. They were 

selected base on sample random sampling and proportional stratified random sampling. There 

was questionnaire for the research. Data were analyzed by the average, standard deviation and 

the causal structural models.

 The research results revealed that (1) teachers’ work performance was in a fairly well 

levels, organizational citizenship behavior (OCB), perceived organizational support and perceived 

organizational justice were in a fairly high levels. (2) the causal structural model of teachers’ work 

performance were in accordance with the empirical data; (3) teachers’ work performance received 

direct effects from OCB, perceived organizational support, and perceived organizational justice. 

Furthermore, teachers’ work performance also received indirect effects from perceived 

organizational support and perceived organizational justice through OCB.

Keywords: Work performance, Organizational citizenship behavior, Support and Justice

บทน�า

 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของนำยกรฐัมนตรี 

ระบุว่ำกำรพัฒนำครูต้องก�ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำน

ครูให ้ชัดเจน และขับเคลื่อนสู ่กำรปฏิบัติให ้

ครอบคลุมทุกด้ำนทั้งกำรผลิตและพัฒนำครู สิ่ง

ส�ำคญัทีส่ดุทีค่รตู้องพัฒนำ คอื ปรบัและ พัฒนำวิธี

กำรสอนของตนให้มีคุณภำพ ยึดกำรพัฒนำเด็ก

เป็นหลัก และใช้เวลำให้มำกข้ึนในกำรสร้ำง

กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณค่ำและเกิดคุณภำพ

ต่อตัวเด็ก (ประยุทธ์ จันทร์โอชำ, 2559) ครูนับว่ำมี

บทบำทส�ำคัญย่ิงเพรำะครูเป็นตัวจักรที่ส�ำคัญต่อ

กำรจัดระบบ และกำรด�ำเนินกำรเรียนกำรสอน  

ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังน้ันจึงจ�ำเป็นท่ีจะ

ต้องสร้ำงครใูห้มคีณุภำพสงู เพ่ือเป็นผู้มปีระสิทธิภำพ

ในกำรท�ำงำนที่ดี (ใจนวล พรหมมณี, 2550) 

 กำรศึกษำพฤติกรรมในองค ์กำรเ พ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภำพผลกำรปฏิบัติงำน มีนักวิชำกำร

นักวิจัยได้ศึกษำและได้ให้ควำมสนใจเก่ียวกับ
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พฤติกรรมบทบำทพิเศษของสมำชิกในองค์กำร 

น่ันคือ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร 

(Organ, 1997; อ้ำงถึงใน สุนทรี ศักดิ์ศรี และ นนทิ

รัตน์ พัฒนภักดี, 2557) กล่ำวว่ำพฤติกรรมกำรเป็น

สมำชิกที่ดีขององค์กำรเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่

แสดงออกด้วยควำมสมัครใจ โดยไม่ได้ตระหนัก

อย่ำงชัดเจนถึงระบบกำรให้รำงวัลขององค์กำร  

เป็นพฤตกิรรมท่ีสนับสนุนประสทิธิผลในกำรปฏิบติั

งำนทั้งหมดขององค์กำร และกำรแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมด้วยควำมสมัครใจนั้น หมำยควำมว่ำ 

เป็นพฤติกรรมซึ่งไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติโดย

บทบำทหน้ำท่ี หรือไม่ได้ระบุไว้ในรำยละเอียดของ

งำน หรือสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงบุคคลกับองค์กำร 

จึงเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลเลือกปฏิบัติด้วยตนเอง 

และแม้จะไม่ได้ปฏิบัติ ก็จะไม่ถูกลงโทษภำยใต้

ระบบกำรลงโทษขององค์กำร โดย Podsakoff & 

Mackenzie (1997) ได้ศึกษำเก่ียวกับพฤติกรรม

กำรเป็นสมำชิกที่ดี ผลกำรวิจัยพบว่ำ พฤติกรรม

กำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรมีควำมสัมพันธ์ 

ทำงบวกต่อประสิทธิภำพขององค์กำรโดยสำมำรถ

ท�ำนำยปริมำณผลกำรปฏิบัติงำน คุณภำพของผล

กำรปฏิบัติงำน ประสิทธิภำพด้ำนกำรเงินของ

องค์กำร และคุณภำพกำรให้บริกำร ซึ่งสอดคล้อง

กับอกีหลำยงำนวิจัย อำทิ พรพิมล สขุสวสัด์ิ (2554) 

สำธิต สวุรรณประกร และสมยศ อวเกียรติ. (2559). 

Mathumbu Dumisani & Dodd Nicole. (2013) 

Podsakoff, P.M., Ahearne, M., & MacKenzie, 

S.B. (1997) Ren-Tao, M. (2011) ที่ผลกำรวิจัย

พบว่ำพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรมี

ควำมสัมพันธ์กับผลกำรปฏิบัติงำนเช่นกัน 

 นอกจำกนี้ ผู ้ วิ จั ย ได ้ ศึกษำตัวแปรที่

เก่ียวข้องกับผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดี ของ ชีวภำส ทองปำน และ ถวัลย์ 

เนียมทรัพย์, 2555 ปิยวรรณ สุกดิษฐ์, 2555, วรำง

คณำ ศิริวัย และคณะ, 2558 Soner, 2009 and 

Xia, 2013 พบว่ำ กำรรับรู ้กำรสนับสนุนจำก

องค์กำรและกำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำรเป็น

ป ัจจัยที่ เป ็นสำเหตุห รือมีควำมสัมพันธ ์ กับ

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีในกำรท�ำงำนและ

ท�ำให้ผลทำงบวกกับผลกำรปฏิบัติงำน หำกบุคคล

รับรู ้ว ่ำองค์กำรให้ควำมยุติธรรมและให้กำร

สนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ  ต่อพวกเขำเป็นอย่ำงดีหรือ

เป็นท่ีน่ำพอใจ จะท�ำให้เขำเหล่ำนัน้เตม็ใจท่ีจะช่วย

เหลือ สนับสนุนองค์กำร เป็นพ้ืนฐำนกำรแลก

เปลีย่นทำงสงัคมระหว่ำงองค์กำรและบคุคล ก่อให้

เกิดกำรช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน อันจะส่งผล

ต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีในองค์กำร น�ำไป

สูก่ำรได้รับผลประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่ำย แต่หำก

บุคคลรับรู้ว่ำไม่ได้รับควำมยุติธรรมหรือได้รับกำร

สนับสนุนจำกองค์กำรเป็นท่ีน่ำพึงพอใจ บุคคลจะ

เห็นว่ำองค์กำรเอำเปรียบ และน�ำไปสู่กำรแสดง

พฤติกรรมเชิงลบ เช่น ขยันน้อยลง เรียกร้องผล

ตอบแทนทีม่ำกข้ึน ผลกำรปฏิบตังิำนต�ำ่ลง เป็นต้น

 กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำหน้ำทีจ่ดักำรศกึษำ

ให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนอย่ำงทั่วถึงแก่ประชำชน

ในเขตพ้ืนท่ีตำมอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ผูวิ้จยัได้มโีอกำสสมัภำษณ์เบือ้งต้นกบั

นำยชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำ

เทศบำลเมอืงปรำจนีบรุ ีเก่ียวกับสมรรถนะทำงกำร
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เรียนของนกัเรยีน ท่ีอยู่ภำยใต้กำรจดักำรศึกษำของ

สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม

จงัหวัดกำรศกึษำท้องถ่ินที ่3 (ภำคกลำงตอนกลำง) 

ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี 

สมุทรปรำกำร นครนำยก และสระแก้ว โดยผู ้

อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำเทศบำลเมืองปรำจีนบุรี 

กล่ำวว่ำ ผลกำรประเมินสมรรถนะส�ำคัญของผู้

เรียน ประจ�ำป ีกำรศึกษำ 2559 โดยระบบ

สำรสนเทศเพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในสถำนศกึษำ จำกคะแนนค่ำเฉลีย่สมรรถนะ

ส�ำคัญของผู้เรียนในพ้ืนท่ีดังกล่ำวน้ีในภำพรวมมี

คะแนนค่ำเฉลี่ยต�่ำกว ่ำเกณฑ์ท่ีสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก�ำหนดไว้คือ เกณฑ์ผ่ำน

กำรประเมินต้องมีคะแนนมำกกว่ำ ร้อยละ 60 โดย 

ในชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 มีคะแนนค่ำเฉลี่ยภำพ

รวมท่ีร้อยละ 59.78 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มี

คะแนนค่ำเฉลี่ยภำพรวมที่ร้อยละ 52.00 ซึ่งข้อมูล

จำกกำรสัมภำษณ์เบื้องต้นน้ีสอดคล้องกับเอกสำร

กำรประเมินสมรรถนะส�ำคัญของผู ้เรียน สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัดกำรศึกษำ

ท้องถ่ินที่ 3 (ภำคกลำงตอนกลำง) (ภำนุ สุคนเขตร์ 

และคณะ, 2559) และจำกบทวิเครำะห์ส�ำนัก

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 

2556 ได้กล่ำวถึงคุณภำพของผู้เรียนในระดับกำร

ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำ สัมฤทธิผลทำงกำรเรียนอยู่ใน

เกณฑ์ต�่ำเมื่อเทียบสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนกับ

ระดับนำนำชำติ ผู ้ เรียนขำดคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ซึ่งสำเหตุของปัญหำขั้นต้นส่วนหน่ึงมำ

จำกขำดเทคนิควิธีกำรสอน กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีส่ง

เสรมิผูเ้รยีน และกำรลงทนุเพ่ือกำรศกึษำ นอกจำก

น้ีส�ำนักเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวง

ศึกษำธิกำร, 2558 ได้รำยงำนระบบบริหำรงำน

บคุคลของคร ูในช่วงระยะเวลำทีผ่่ำนมำ กำรบรหิำร

งำนบุคคลของครูประสบปัญหำมำกมำย ครูต้อง

สอนหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท�ำให้เตรียมกำร

สอนไม่ทนั ครูใช้เวลำในกำรท�ำผลงำนวิชำกำรมำก

ท�ำให้สนใจกำรสอนน้อยลง กำรพัฒนำครูประจ�ำ

กำรยังไม ่ เชื่อมโยงคุณภำพของผู ้ เ รียนและ

วิทยฐำนะท่ีได้รับ ระบบบัญชีเงินเดือน ค่ำจ้ำง  

มคีวำมเหลือ่มล�ำ้ระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและพนกังำน

รำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ท�ำให้ครูขำดขวัญก�ำลังใจ

และขำดควำมเป็นธรรม ระบบกำรเสริมสร้ำงขวัญ

และก�ำลังใจในปัจจุบันไม่เสริมสร้ำงขวัญก�ำลังใจ

ในกำรปฏิบตังิำนในกำรท�ำงำน ครตู้องท�ำงำนหนัก

ไม่มเีวลำพัก เกิด ควำมเบือ่หน่ำย ท้อแท้ ไม่มคีวำม

ก้ำวหน้ำในวิชำอำชพี ซึง่ปัญหำดงักล่ำวสะท้อนให้

เห็นถึงผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่จะส่งผลต่อกำร

เรียนกำรสอนและสมรรถนะส�ำคัญผู้เรียน

 ครูมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ เพรำะครูที่มีคุณภำพจะส่งผลต่อผู้เรียน

ที่มีคุณภำพ มีข้อค้นพบจำกงำนวิจัยหลำยฉบับ ที่

พบว่ำนักเรยีนมโีอกำสได้เรยีนกับครทูีส่อนเก่งจะมี

พัฒนำกำรท่ีก้ำวหน้ำมำกกว่ำนกัเรียนทีเ่รยีนกับครู

ที่ไม่เก่งถึง 3 เท่ำ กำรพัฒนำครูจึงเป็นนโยบำย

ส�ำคญัด้ำนกำรศกึษำของรัฐบำลทกุยุคสมยั (ส�ำนกั

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 

2556) คนเป็นครูต ้องมีสุขภำพดีทั้งทำงกำย 

และจิตใจ มีควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถและ 

ควำมดี เป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ 

(Learning facilitator) เป็นผู้แนะแนวทำง (Guide/

Coach)  และเป ็นผู ้ ร ่ วมเ รียนรู ้ / ร ่ วมศึกษำ  

(Co-learner/Co-investigator) ไม่ใช่เป็นเพียงครทูี่

มีบทบำทเป็น “ผู้สอน” เท่ำนั้น (ส�ำนักเลขำธิกำร

สภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 2558)
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 กำรพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน ปัจจัย

ส�ำคัญคือครูผู ้สอนต้องมีผลกำรปฏิบัติงำนที่มี

คุณภำพ ครูถูกคำดหวังด้วยหน้ำท่ีและบทบำทท่ี

เป็นแม่พิมพ์ท่ีจะผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพท่ีเก่งและ

ดี ซึง่ในกำรพัฒนำครใูห้มคุีณภำพนัน้จะอำศัยเพียง

ระบบกำรพัฒนำควำมรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ไม่อำจเพียงพอ สิ่งส�ำคัญและละเอียดอ่อนของ

มนษุย์คอืควำมคดิ ควำมรูส้กึ กำรรบัรูท่ี้มต่ีอบคุคล 

เพ่ือนร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำที่บุคคลสัมผัสหรือ

ติดต่อเก่ียวข้องด้วย กำรรับรู้เหล่ำนี้จะส่งผลต่อ

ขวัญก�ำลังใจ ควำมพึงพอใจท่ีจะท�ำให้ครูสำมำรถ

พัฒนำศกัยภำพของตน และทุ่มเทให้กับกำรปฏิบติั

งำน กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเต็มใจ จำกกำร

ศึกษำเอกสำรงำนวิจัย กำรสัมภำษณ์เบื้องต้น 

บทควำม และรำยงำนข้อค้นพบที่เก่ียวข้อง ท�ำให้

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นใน

กำรศึกษำเก่ียวกับสำเหตุและแนวทำงในกำร

พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของครูในพ้ืนที่ดังกล่ำว 

และสรุปได้ว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกำรปฏิบัติ

งำนนัน้เกีย่วข้องกับกำรรบัรูก้ำรได้รบักำรสนบัสนนุ

และกำรได้รับควำมยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลให้บุคคล

นั้นมีพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีและผลกำร

ปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ อย่ำงไรก็ตำมงำนวิจัยดัง

กล่ำวมีกำรศึกษำในบริบทของกลุ่มตัวอย่ำงและ

พ้ืนท่ีท่ีแตกต่ำงกันออกไป กำรวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัย

สนใจที่จะศึกษำเพ่ือพัฒนำและตรวจสอบควำม

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของครูโดยมี

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรเป็น 

ตัวแปรคั่นกลำงกับข้อมูลเชิงประจักษ์และศึกษำ

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทำงตรงและปัจจยัทีม่อีทิธิพลทำง

อ้อมต่อ ผลกำรปฏิบัติงำนของครู ในสถำนศึกษำ

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัดกำร

ศึกษำท้องถ่ิน ที่ 3 (ภำคกลำงตอนกลำง) งำนวิจัย

น้ีได้รับทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำพระนครเหนือตำมสัญญำเลขที่ 

KMUTNB-GEN-58-45 ผลกำรวิจัยสำมำรถสรุป 

ถึงปัจจัยเชิงสำเหตุเพ่ือเสนอแนะแนวทำงในกำร

พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของครูในสถำนศึกษำ 

ดังกล่ำวได้ถูกต้องตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให ้

ผลกำรปฏิบัติงำนของครูมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน 

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษำระดับผลกำรปฏิบัติงำน 

ของครู พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร 

กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้

ควำมยุติธรรมในองค์กำร

 2.  เ พ่ือ พัฒนำและตรวจสอบควำม

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของครูโดยมี

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรเป็น

ตัวแปรคั่นกลำงกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 3.  เพ่ือศึกษำปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทำงตรง

และปัจจยัท่ีมอีทิธิพลทำงอ้อมต่อผลกำรปฏิบตังิำน

ของครู

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่

เก่ียวข้อง พบว่ำ มปัีจจยัหลำยประกำรทีม่ผีลต่อผล

กำรปฏิบตังิำนและพฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิท่ีดใีน
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องค์กำร แต่ในกำรวิจัยนี้ศึกษำเฉพำะปัจจัยกำร 

รับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร และกำรรับรู้กำรได้

รบักำรสนบัสนุนในกำรท�ำงำน (ดงัภำพท่ี 1) ในกำร

วิจัยครั้งนี้จัดแบ่งตัวแปรออกเป็นตัวแปรแฝง

ภำยนอก (Exogenous Latent Variables) และ

ตัวแปรแฝงภำยใน (Endogenous Latent 

Variables) ดังน้ี

 1. ตัวแปรแฝงภำยนอก ได้แก่ กำรรับรู้

ควำมยุติธรรมในองค์กำรประกอบด้วยตัวแปร

สังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่1) ด้ำนผลตอบแทน 2) ด้ำน

กระบวนกำรในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และ 3) 

ด้ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์

 2.  ตัวแปรแฝงภำยใน คือ 

   2.1  กำรรบัรูก้ำรสนบัสนุนจำกองค์กำร 

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว ได้แก่ 1) ด้ำน

ผลตอบแทนและสวัสดิกำร 2) ด้ำนควำมรู้ในกำร

ท�ำงำนและโอกำสควำมก้ำวหน้ำ 3) ด้ำนควำม

มั่นคงในกำรท�ำงำน 4) ด้ำนจิตวิทยำสังคม และ  

5) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

   2.2  พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีใน

องค์กำร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว 

ได้แก่     

    1)  ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำม

ช่วยเหลือ 

    2)  ด้ำนพฤติกรรมค�ำนึงถึงผู้อื่น  

    3)  ด้ำนพฤตกิรรมควำมอดทนอด

กลั้น 4) ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือและ 5) 

ด้ำนพฤติกรรมควำมส�ำนึกต่อหน้ำที่

   2.3  ผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย

ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว ได้แก่ 1) ด้ำนกำรสอน  

2) ด้ำนกำรจัดกำรชั้นเรียน 3) กำรปฏิบัติตนอยู่ใน

ระเบียบวินัย และ 4) ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคล

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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วิธีการวิจัย

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   ประชำกรคือครูสถำนศึกษำสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัดกำรศึกษำ

ท้องถ่ิน ที่ 3 (ภำคกลำงตอนกลำง) 

   ประกอบด้วย 5 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรำ 

ปรำจีนบุรี สมุทรปรำกำร นครนำยก และสระแก้ว 

กลุ่มตัวอย่ำงคือ ครูในสถำนศึกษำสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุม่จงัหวดั กำรศึกษำท้องถ่ิน

ท่ี 3 (ภำคกลำงตอนกลำง) ประกอบด้วย จังหวัด

ปรำจีนบุรี นครนำยก และสระแก้ว ผู้วจิัยได้ท�ำกำร

ก�ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้โดย

พิจำรณำเกณฑ์ของ Hair,  Black, Babin, 

Anderson and Tatham (2006) ที่ต้องใช้ขนำด

กลุ่มตัวอย่ำง 10-20 หน่วยต่อ 1 ตัวแปร กำรศึกษำ

วิจัยครั้งนี้มีตัวแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำทั้งหมด 17 

ตัวแปร ผู้วิจัยก�ำหนดตัวอย่ำงข้ันต�่ำ 20 หน่วย ต่อ 

1 ตัวแปร คดิเป็น 340 คน และได้ค�ำนวณเก็บข้อมลู

เพ่ิมเพ่ือป้องกันกำรกำรสูญหำยหรือกำรตอบ

แบบสอบถำมไม่สมบูรณ์ โดยค�ำนวณเพ่ิมอีก 30 

% คิดเป็น 425 คน จำกนั้นท�ำกำรสุ่มตัวอย่ำงโดย

เริ่มต้นจำกกำรสุ ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple 

Random Sampling) จับฉลำกรำยชื่อจังหวัด

จ�ำนวน 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่ม

จงัหวัดทัง้หมดในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กำรศึกษำท้องถ่ิน ท่ี 3 ได้แก่ จังหวัดปรำจีนบุรี 

นครนำยก และสระแก้ว ต่อมำสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธี

กำรสุ ่มแบบแบ่งชั้น (Proportional Stratified 

Random Sampling) ตำมสดัส่วนของจ�ำนวนครใูน

แต่ละจงัหวัดและโรงเรยีน และจดัส่งแบบสอบถำม

ไปยังแต่ละโรงเรียน ซึ่งได้แบบสอบถำมกลับคืน

และมคีวำมสมบรูณ์พร้อมในกำรวิเครำะห์ข้อมลูต่อ

ไปจ�ำนวน 405 ชุด 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

    เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช ้ ใ น ก ำ ร วิ จั ย คื อ

แบบสอบถำม ผู ้ วิจัยท�ำกำรสร้ำงและพัฒนำ 

เครื่องมือวิจัยขึ้น ประกอบไปด้วย 5 ตอน ได้แก่ 1. 

ข้อมูลส่วนบุคคล 2. ผลกำรปฏิบัติงำนของครู  

3. พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร  

4 .  กำร รับรู ้กำรสนับสนุนจำกองค ์กำรและ  

5. กำรรับรู้ควำม ยุติธรรมในองค์กำร 

   กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ โดย 

ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนให้ผู้เช่ียวชำญ 

5 ท ่ำน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ 

(Content Validity) หลังจำกนัน้น�ำไปปรบัปรุงแก้ไข

ตำมค�ำแนะน�ำ (ค่ำIOC อยู่ระหว่ำง 0.80-1.00) 

จำกนัน้ทดลองใช้กับครท่ีูไม่ใช่กลุม่ตวัอย่ำง จ�ำนวน 

60 คน และน�ำมำวิเครำะห์รำยข้อโดยหำค่ำ Item 

– Total Correlation และหำค่ำควำมเชื่อมั่นของ

แบบวัดโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำของครอ

นบำค (Cronbach)  ค ่ ำควำมเ ช่ือมั่นของ

แบบสอบถำม แบ่งเป็น ผลกำรปฏิบัติงำนของครู

เท่ำกับ .73 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ

องค์กำรเท่ำกับ .71 กำรรับรู ้กำรสนับสนุนจำก

องค์กำรเท่ำกับ .94 และกำรรับรู้ควำมยุติธรรมใน

องค์กำรเท่ำกับ 0.94 ซึ่งค่ำควำมเชื่อมั่นมีค่ำ 0.7 

ข้ึนไปผ่ำนเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (Mohsen Tavakol 

and Reg Dennick, 2011)

   จำกนัน้น�ำไปเก็บข้อมลูกับกลุม่ตวัอย่ำง

และน�ำมำตรวจสอบควำมตรงเชิงโครงสร้ำง ของ

โมเดลกำรวัด(Measurement Model) ผลกำร

วิเครำะห์พบว่ำตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีควำมสัมพันธ์กับ

ตัวแปรสังเกตได้รำยด้ำน และทุกตัวมีควำม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ผลการวิจัย

  ผู้วิจัยน�ำเสนอผลกำรวิจัยตำมล�ำดับของ

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย ดังนี้

 1. ผลกำรศึกษำระดับผลกำรปฏิบัติงำน

ของครู พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร 

กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้

ควำมยุติธรรมในองค์กำร

ตารางท่ี 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของตัวแปรในโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผล 

กำรปฏิบัติงำนของครู

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ

1. ผลก�รปฏิบัติง�นของครู 4.10 0.41 ค่อนข้�งดี

1.1 ด้านการสอน 4.10 0.52 ค่อนข้างดี
1.2 ด้านการจัดการชั้นเรียน 4.01 0.50 ค่อนข้างดี
1.3 ด้านการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 4.21 0.51 ดี
1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.07 0.55 ค่อนข้างดี

2. พฤติกรรมก�รเป็นสม�ชิกที่ดีขององค์ก�ร 4.05 0.33 ค่อนข้�งสูง

2.1 ด้านให้ความช่วยเหลือ 4.01 0.58 ค่อนข้างสูง
2.2 ด้านคำานึงถึงผู้อื่น 3.55 0.37 ค่อนข้างสูง
2.3 ด้านความอดทนอดกลั้น 4.21 0.56 สูง
2.4 ด้านความร่วมมือ 4.03 0.44 ค่อนข้างสูง
2.5 ด้านสำานึกต่อหน้าที่ 4.46 0.52 สูง

3. ก�รรับรู้ก�รสนับสนุนจ�กองค์ก�ร 3.79 0.48 ค่อนข้�งสูง

3.1 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 3.63 0.66 ค่อนข้างสูง
3.2 ด้านความรู้ในการทำางานและโอกาสความก้าวหน้า 3.88 0.54 ค่อนข้างสูง
3.3 ด้านความมั่นคงในการทำางาน 3.90 0.55 ค่อนข้างสูง
3.4 ด้านจิตวิทยาสังคม 3.79 0.61 ค่อนข้างสูง
3.5 ด้านการปฏิบัติงาน 3.72 0.47 ค่อนข้างสูง
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ตัวแปร Mean S.D. ระดับ

4. ก�รรับรู้คว�มยุติธรรมในองค์ก�ร 3.78 0.58 ค่อนข้�งสูง

4.1 ด้านผลตอบแทน 3.66 0.54 ค่อนข้างสูง
4.2 ด้านกระบวนการในการกำาหนดค่าตอบแทน 3.81 0.68 ค่อนข้างสูง
4.3 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3.86 0.69 ค่อนข้างสูง

ตารางท่ี 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของตัวแปรในโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผล 

กำรปฏิบัติงำนของครู (ต่อ)

   ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติพ้ืนฐำนของ

ตัวแปรในโมเดลผลกำรปฏิบัติงำนของครู จ�ำแนก

ตำมตัวแปรแฝงภำยใน และตัวแปรแฝงภำยนอก 

ได้แก่ ผลกำรปฏบิตังิำน พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิ 

ที่ดีขององค์กำร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร 

และกำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร เพ่ือศึกษำ

ลักษณะกำรกระจำยและกำรแจกแจงของตัวแปร

ต่อเนื่องแต่ละตัว ค่ำสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยแยก

วิเครำะห์ผลแต่ละตัวแปรดังน้ี (แสดงในตำรำงท่ี 1) 

    1.1 ผลกำรปฏิบัติงำนของครูอยู่ใน

ระดับค่อนข้ำงดี ค่ำเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจำรณำเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ

วินัยมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำด้ำนอื่นคือ 4.21 และด้ำนท่ีมี

ค่ำเฉลี่ยต�่ำกว่ำข้ออื่นคือด้ำนกำรจัดกำรชั้นเรียน  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.01 อยู่ในระดับค่อนข้ำงดี 

   1.2 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ

องค์กำรอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง ค่ำเฉลี่ย 4.05  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนพฤติกรรม

ควำมส�ำนึกต่อหน้ำที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำด้ำนอื่น คือ 

4.46 อยู่ในระดับสูง และด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยต�่ำกว่ำ 

ข้ออื่นคือด้ำนพฤติกรรมค�ำนึงถึงผู้อื่น มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ 3.55 อยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง

   1.3 กำรรบัรูก้ำรสนบัสนนุจำกองค์กำร

อยู่ในระดบัค่อนข้ำงสงู ค่ำเฉลีย่ 3.79 เมือ่พิจำรณำ

เป็นรำยด้ำนพบว่ำทุกด้ำนอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง

เช ่นกัน โดยด้ำนควำมมั่นคงในกำรท�ำงำนมี 

ค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำด้ำนอื่น ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 และ

ด้ำนผลตอบแทนและสวัสดิกำรมีค่ำเฉลี่ยต�่ำกว่ำ

ข้ออื่น ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.63

   1.4 กำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร

อยู่ในระดบัค่อนข้ำงสงู ค่ำเฉลีย่ 3.78 เมือ่พิจำรณำ

เป็นรำยด้ำนพบว่ำทุกด้ำนอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง

เช่นกัน ด้ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำ 

ด้ำนอืน่ ค่ำเฉลีย่เท่ำกับ 3.86 และด้ำนผลตอบแทน

มีค่ำเฉลี่ยต�่ำกว่ำข้ออื่น ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.66

 2.  ผลกำรพัฒนำและตรวจสอบควำม

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัยที่มี

อทิธิพลต่อผลกำรปฏบิตังิำนของครูโดยมพีฤตกิรรม

กำรเป็นสมำชกิทีด่ขีององค์กำรเป็นตวัแปรคัน่กลำง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์
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  ผู ้ วิจัยท�ำกำรวิเครำะห์ค ่ำสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล 

เชิงสำเหตุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลกำรปฏิบัติงำน

ของครู ก่อนที่วิเครำะห์โมเดลเชิงสำเหตุ เพ่ือตรวจ

สอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรสังเกตได้ หำกมี

ควำมสัมพันธ์กันมำกเกิน .85 ร่วมเส้นตรงพหุ 

(Multicollinearity) (Kline, 2005) ไม่ควรน�ำมำ

วิเครำะห์โมเดลต่อไป โดยผลกำรวิเครำะห์ค่ำ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรสังเกตได้ 

พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่ำไม่เกิน .85  

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ำ ตัวแปรสังเกตได้เหล่ำนี้จะไม่

เกิดปัญหำร่วมเส้นตรงพหุ (Kline, 2005) ผู้วิจัย 

จึงตรวจสอบควำมสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล

เชิงสำเหตุต่อไป

 กำรพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำง

โมเดลตำมสมติฐำนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยมี

กำรปรับโมเดล โดยพิจำรณำให้มีควำมสอดคล้อง

กับทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย พร้อมกับพิจำรณำดัชนี

ในกำรปรับโมเดล (Model Modification Indices: 

MI) ค่ำ MI จะแสดงให้ทรำบว่ำหำกมีกำรเพ่ิม

พำรำมิเตอร์ในโมเดลและท�ำกำรวิเครำะห์ใหม่  

ค่ำ c2 จะลดลงเท่ำกับค่ำ MI โดยผูวิ้จยัจะเลอืกปรบั

โมเดลท่ีค่ำ MI มำกท่ีสุด เพ่ือให้โมเดลสมมติฐำน 

มีควำมสอดคล้องกับโมเดลเชิงประจักษ์มำกข้ึน 

พร้อมกับพิจำรณำค่ำสถิติตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดจน

กระทัง่โมเดลสมมตฐิำนกำรวิจยัมคีวำมสอดคล้อง

กับโมเดลเชิงประจักษ์

  จำกกำรพิจำรณำค่ำดัชนีควำมกลมกลืน

โดยรวมทุกตวับ่งบอกว่ำโมเดลมคีวำมกลมกลนืกบั

ข้อมูลกำรทดสอบค่ำไควสแควร์ มีค่ำ 88.17 ค่ำ df 

มีค่ำเท่ำกับ 73 โดยมีค่ำควำมน่ำจะเป็นเท่ำกับ 

0.109 ผ่ำนตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนด และเมื่อพิจำรณำ

ค่ำดัชนีรำกก�ำลังสองเฉลี่ยของค่ำควำมแตกต่ำง

โดยประมำณ (RMSEA) ค่ำมำตรฐำนดัชนีของ 

ค่ำเฉลี่ยก�ำลังสองส่วนท่ีเหลือ (SRMR) ค่ำดัชนี

ควำมกลมกลืน (GFI) ค่ำดัชนีวัดระดับควำม

กลมกลืนปรับแก้แล้ว(AGFI) และค่ำดัชนีควำม

สอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (CFI) มีค่ำผ่ำนเกณฑ์ท่ี

ก�ำหนดทัง้สิน้ โดยมค่ีำเท่ำกบั 0.023, 0.043, 0.97, 

0.95 และ 1.00 ตำมล�ำดับจึงสรุปได้ว่ำโมเดลมี

ควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตำรำงที่ 

2 และ ภำพท่ี 2
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ตารางท่ี 2  ค ่ำสถิติควำมสอดคล้องของโมเดลสมมติฐำนกับข ้อมูลเชิงประจักษ ์ในภำพรวม  

(หลังกำรปรับโมเดล)

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา

Chi-square/df

P value

RMSEA

SRMR

< 2

> .05

< .05

< .05

88.17/73=1.21

0.109

0.023

0.043

ผ่ำนเกณฑ์

ผ่ำนเกณฑ์

ผ่ำนเกณฑ์

ผ่ำนเกณฑ์

GFI

AGFI

CFI

ระหว่ำง 0.90 – 1.00

ระหว่ำง 0.90 – 1.00

ระหว่ำง 0.90 –1.00

0.97

0.95

1.00

ผ่ำนเกณฑ์

ผ่ำนเกณฑ์

ผ่ำนเกณฑ์

ภาพท่ี 2 โมเดลโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงเส้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของครู

  3.  ผลกำรศกึษำปัจจยัท่ีมอิีทธิพลทำงตรงและปัจจยัทีม่อีทิธิพลทำงอ้อมต่อผลกำรปฏิบตังิำนของครู
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ตารางท่ี 3 ค่ำอทิธิพลทำงตรง(DE) อทิธิพลทำงอ้อม (IE) อทิธิพลรวม (TE) และค่ำสมัประสทิธ์ิกำรพยำกรณ์ 

(R2) ของตัวแปรสำเหตุท่ีมีอิทธิพลกับตัวแปผลกำรปฏิบัติงำนของครู 

ตัวแปร R2 อิทธิพล

ตัวแปรเหตุ

Beh Sub Jud

สปส. สปส. สปส.

Per 0.47 DE 0.50**

(0.09)
0.26**

(0.3)
0.01**
(-0.01)

IE - 0.08*
(0.03)

0.34**
(0.06)

TE 0.50**

(0.09)
0.34**
(0.06)

0.35**
(0.05)

ตารางท่ี 3  ค่ำอทิธิพลทำงตรง(DE) อิทธิพลทำงอ้อม (IE) อทิธิพลรวม (TE) และค่ำสมัประสทิธ์ิกำรพยำกรณ์ 

(R2) ของตัวแปรสำเหตุท่ีมีอิทธิพลกับตัวแปผลกำรปฏิบัติงำนของครู (ต่อ)

ตัวแปร R2 อิทธิพล

ตัวแปรเหตุ

Beh Sub Jud

สปส. สปส. สปส.

Beh 0.13 DE - 0.15*
(0.07)

0.09**

(-0.01)
IE - - 0.14*

(0.06)
TE - 0.15*

(0.07)
0.23**
(0.05)

Sub 0.65 DE - - 0.88**
(0.06)

IE - - -

TE - - 0.88**
(0.06)

** นัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 * นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
137

 จำกตำรำงท่ี 3 พิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิ

กำรพยำกรณ์ (R2) ของสมกำรโครงสร้ำงตวัแปรผล

กำรปฏบิตังิำนของคร ู(Per) มค่ีำเท่ำกับ 0.47 แสดง

ว่ำ พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิท่ีดีขององค์กำร (Beh) 

กำรรับรู ้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร (Sup) และ 

กำรรับรู ้ควำมยุติธรรม (Jud) สำมำรถร่วมกัน

อธิบำย ควำมแปรปรวนผลกำรปฏิบัติงำนของครู

ได้ร้อยละ 47

 เมือ่พิจำรณำอทิธิพลทำงตรงท่ีส่งผลต่อผล

กำรปฏิบัตงิำนของคร ูพบว่ำผล กำรปฏิบตังิำนของ

ครูได้รับอิทธิพลทำงตรงจำกพฤติกรรมกำรเป็น

สมำชิกที่ดีในองค์กำร และกำรรับรู้กำรสนับสนุน

จำกองค์กำร โดยมีขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 0.50 และ 

0.26 ตำมล�ำดับ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 

0.01 แสดงว่ำเมื่อครูแสดงพฤติกรรมกำรเป็น

สมำชิกที่ดีในองค์กำรจะส่งผลให้มีผลกำรปฏิบัติ

งำนสูงขึ้นด้วย และเมื่อครูมีกำรรับรู้กำรสนับสนุน

จำกองค์กำรจะส่งผลให้มีผลกำรปฏิบัติงำนสูงเช่น

กัน โดยท่ีกำรรับรู้ควำมยุติธรรมมีอิทธิพลทำงตรง

ต่อ ผลกำรปฏิบัติงำนของครูเพียงเล็กน้อย ด้วยค่ำ

ขนำดอิทธิพล 0.01 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ี

ระดับ 0.01 นอกจำกนี้ผลกำรปฏิบัติงำนของครูยัง

ได้รับอิทธิพลทำงอ้อมจำกตัวแปรกำรรับรู ้กำร

สนับสนุนในองค์กำร และกำรรับรู้ควำมยุติธรรม

ผ่ำนตัวแปรพฤติกรรมกำรเป ็นสมำชิกท่ีดีใน

องค์กำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 0.08 และ 0.34 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 

ตำมล�ำดบั จงึสรปุได้ว่ำผลกำรปฏิบติังำนของครไูด้

รับอิทธิพลโดยรวมจำกพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิก 

ที่ดีขององค์กำร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร 

และกำรรบัรูค้วำมยุติธรรม โดยมขีนำดอทิธิพลรวม

เท่ำกับ 0.50 0.34 และ 0.35 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง

สถิติที่ระดับ 0.01 ตำมล�ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรพยำกรณ์ 

(R2) ของสมกำรโครงสร้ำงตัวแปรพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดีในองค์กำรมีค่ำเท่ำกับ 0.13 แสดง

ว่ำ กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรรับรู้

ควำมยุติธรรม สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำม

แปรปรวนพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีในองค์กำร 

ได้ร้อยละ 13

 เมื่อพิจำรณำอิทธิพลทำงตรงที่มีต ่อ

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีในองค์กำร พบว่ำ

พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิท่ีดไีด้รบัอทิธิพลทำงตรง

จำกกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับ

รู้ควำมยุติธรรมในองค์กำรโดยมีค่ำขนำดอิทธิพล

เท่ำกับ 0.15 และ 0.09 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตำมล�ำดับ นอกจำกน้ี

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีในองค์กำรยังได้รับ

อทิธิพลทำงอ้อมจำกตวัแปรกำรรบัรูค้วำมยุตธิรรม

ในองค์กำร ผ่ำนตัวแปร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำก

องค์กำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 0.14 อย่ำงมีนัย

ส�ำคญัทำงสถิตทิีร่ะดบั 0.01 จงึสรุปได้ว่ำพฤตกิรรม

กำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กำรได้รับอิทธิพลโดย

รวมจำก กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และ

กำรรับรู ้ควำมยุติธรรม โดยมีขนำดอิทธิพลรวม

เท่ำกับ 0.15 และ 0.23 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตำมล�ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรพยำกรณ์ 

(R2) ของสมกำรโครงสร้ำงตัวแปรกำรรับรู ้กำร

สนับสนุนจำกองค์กำร (Sub) มีค่ำเท่ำกับ 0.65 

แสดงว่ำ กำรรับรู้ควำมยุติธรรมสำมำรถอธิบำย

ควำมแปรปรวน กำรรบัรูก้ำรสนบัสนนุจำกองค์กำร 

ได้ร้อยละ 65
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 เมือ่พิจำรณำอทิธิพลทำงตรงทีม่ต่ีอกำรรบั

รู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำรพบว่ำ กำรรับรู้ควำม

ยุติธรรมในองค์กำรมีอิทธิพลทำงตรงต่อกำร 

กำรรับรู้กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร (sup) 

โดยมีขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 0.88 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปผลและการอภิปรายผล

 จำกผลกำรศึกษำมปีระเด็นส�ำคัญทีค่วรน�ำ

มำอภิปรำยผลได้ดังนี้

 1.  จำกผลกำรศึกษำผลกำรปฏิบัติงำน

ของครู พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร 

กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้

ควำมยุติธรรมในองค์กำร พบว่ำในภำพรวมของ

แต่ละตัวแปรมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง  

แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรได้รับกำรสนับสนุนจำก

องค์กำรด้ำนผลตอบแทนและสวัสดิกำรมีค่ำเฉลี่ย

ต�ำ่สดุ และกำรได้รบักำรรบัรูก้ำรได้รบัควำมยุตธิรรม

ด้ำนผลตอบแทนมีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุดเช่นกัน แสดงว่ำ

ครูมีกำรเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได ้รับจำก

โรงเรยีนกับควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมรบัผดิชอบ

ในงำนทีค่รมูใีห้กับโรงเรยีนและกับผูอ่ื้น เป็นไปตำม

ทฤษฎีควำมเสมอภำค (Adams, J.S,1965) ได้

กล่ำวถึงควำม เสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันว่ำ 

โดยปกติคนเรำจะแสวงหำควำมยุติธรรมในกำร

ท�ำงำนโดยกำรเปรียบเทียบผลงำนที่ได้จำกกำร

ลงทุนลงแรงให้กับองค์กำรกับสิ่งที่ได้รับตอบแทน

จำกองค์กำร กำรท่ีจะรู้ว่ำตนได้รับควำมยุติธรรม

หรือไม่โดยกำรเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่มีสถำนภำพ

เดียวหรือใกล้เคียงกัน โดยมีครูบำงส่วนท่ีรับรู ้ 

ว่ำตนเองได้รับควำมยุติธรรม แต่มีครูบำงส่วนที่ 

รับรู ้ว่ำไม่ได้รับควำมยุติธรรม อำจเนื่องมำจำก 

ผลตอบแทนท่ีได้รับ ปริมำณงำน และลักษณะ 

งำนของแต่ละคนที่ได ้รับมีควำมแตกต่ำงกัน  

กำรท�ำงำนที่เท่ำกันแต่ได้รับผลตอบแทนต่ำงกัน 

ห รื อ ก ำ ร ท� ำ ง ำ น ห นั ก เ บ ำ ต ่ ำ ง กั น แ ต ่ ไ ด ้ รั บ 

ผลตอบแทนที่เท่ำกัน เมื่อใดที่ครูเกิดกำรรับรู ้

ควำมไม่ยุติธรรม เขำจะพยำยำมท�ำให้เกิดควำม

ยุตธิรรมโดยกำรลดระดับตวัป้อนหรอืไม่ก็เรยีกร้อง

ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน ดังนัน้ผูบ้ริหำรจงึควรตระหนัก

และให้ควำมส�ำคญัในประเดน็น้ี เพรำะมผีลกระทบ

โดยตรงกับกำรรับรู ้ของครูที่จะส่งผลให้แสดง

พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิท่ีดใีนองค์กำรและส่งผล

ต่อผลกำรปฏิบัติงำนในโรงเรียนและห้องเรียนต่อ

ไปด้วย 

 2.  โมเดลเชิงสำเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ผลกำรปฏิบัติงำนของครูโดยมีพฤติกรรม กำรเป็น

สมำชิกท่ีดีขององค์กำรเป็นตัวแปรคั่นกลำงมี 

ควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลกำร

ปฏิบัติงำนของครูได้รับอิทธิพลทำงตรงสูงสุดจำก

พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิท่ีดขีององค์กำร แสดงว่ำ

ถ้ำครมูพีฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิทีด่จีะส่งผลให้ครู

มีผลกำรปฏิบัติงำนดีด้วย รองลองมำคือกำรรับรู้

กำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรรับรู ้ควำม

ยุติธรรมในองค์กำร โดยที่ผลกำรปฏิบัติงำนของครู

ได้รับอิทธิพลทำงตรงเพียงเล็กน้อยจำกกำรรับรู้

ควำมยุตธิรรมในองค์กำร แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรทีค่รู

จะแสดงพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร

ได้นัน้ จำกผลกำรวจิยัแสดงให้เหน็ว่ำได้รับอทิธิพล

ทำงตรงจำกกำรรบัรูก้ำรสนับสนุนจำกองค์กำรและ

กำรรับรู้ควำมยุตธิรรมในองค์กำร นอกจำกน้ีกำรรับ

รูก้ำรสนับสนนุจำกองค์กำรยังได้รบัอทิธิพลโดยตรง

กับกำรรับรู ้ควำมยุติธรรมในองค์กำรด้วย และ

ปัจจัยกำรรับรู ้ควำมยุติธรรมในองค์กำรยังส่ง
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อิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี

ขององค์กำรและผลกำรปฏิบตังิำนของคร ูแสดงว่ำ

หำกครูมีกำรรับรู ้ว ่ำได้รับควำมยุติธรรมในกำร

ท�ำงำนจะยังไม่ส่งผลให้ครูมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี 

แต่หำกครไูด้รบัรูค้วำมยุตธิรรมมำกขึน้จนถึงระดบั

หนึ่งจะท�ำให้ครูรับรู้ถึงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำก

องค์กำรและแสดงพฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิทีดี่ต่อ

องค์กำรและส่งผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของครู น่ัน

หมำยควำมว่ำพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ

องค์กำรเป็นปัจจยัส�ำคญัทีจ่ะเป็นตัวกลำงส่งถึงผล

กำรปฏิบัติงำนของครู โดยได้รับอิทธิพลจำกปัจจัย

กำรรับรู ้กำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรรับรู ้

ควำมยุติธรรมในองค์กำรนั่นเอง

 ซึ่งสอดคล้องกับกับแนวคิดของ Organ 

(1988) ท่ีกล่ำวว่ำ กำรรับรู ้ควำมยุติธรรมของ

องค์กำรจะส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี

ขององค์กำร โดยบคุคลจะให้ควำมสมัพันธ์ระหว่ำง

ตนเองกับองค์กำรในรูปแบบของกำรแลกเปลี่ยน

ทำงสังคม หำกกำรแลกเปลี่ยนนี้ด�ำเนินไปอย่ำง

ยุติธรรมแล้วจะเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีด้วยควำมสมัครใจ 

แต่หำกตรงกันข้ำมบคุคลจะปฏิบติังำนเท่ำทีจ่�ำเป็น

ตำมบทบำทหน้ำท่ีที่องค์กำรก�ำหนดเท่ำนั้น ดังน้ัน

ปัจจยัส�ำคญัประกำรหนึง่ซึง่ส่งเสรมิให้บคุคลแสดง 

ออกซึ่งพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ขององค์กำรคือ

กำรรบัรูค้วำมยุตธิรรมน่ันเอง และกำรทีค่รมูกีำรรบั

รู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร จะส่งผลให้ครูรับรู้ได้ว่ำ

โรงเรียนให้กำรสนับสนุน มีควำมห่วงใยใส่ใจดูแล

ควำมเป็นอยู ่ทีดี จึงส่งอิทธิพลให้กำรรับรู ้กำร

สนับสนุนจำกองค์กำรสูงขึ้น (Wayne, Shore, 

Bommer, & Tetrick. 2002) และเมื่อครูรับรู้ว่ำ

โรงเรียนปฏิบัติต่อครูด้วยควำมยุติธรรม ครูจะเพ่ิม

กำรช่วยเหลือองค์กำรโดยแสดงพฤติกรรมนอก

เหนือบทบำทหน้ำท่ี เพ่ือเป ็นกำรตอบแทนที่

โรงเรียนให้ควำมยุตธิรรมและสนับสนุนกำรท�ำงำน

ของโรงเรียนให้บรรลุเป้ำหมำย เช่น กำรให้ควำม

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงำน กำรแสดงควำมคิดเห็นใน

กำรปรับปรุงกำรท�ำงำนให้ดีขึ้น เป็นต้น (Yochi & 

Paul, 2001) นอกจำกนั้นยังพบว่ำกำรรับรู้ควำม

ยุติธรรมในกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงหัวหน้ำกับลูก

น้องท�ำให้ครรูบัรูว่้ำหวัหน้ำงำนให้ควำมยุตธิรรมต่อ

ครู ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี เช่น 

กำรเสนอตนมีส่วนร่วมในงำน กำรแสดงควำมคิด

เห็นที่เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือกำรท�ำงำนของ

หัวหน้ำงำน (Sweeney and Quirin, 2009)

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจัิยไป

ใช้ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ

   1.1  จำกผลกำรศึกษำค่ำเฉลี่ยกำรรับ

รู้กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรพบว่ำกำรรับ

รู้กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรรับรู้

กำรได้รับควำมยุติธรรมในองค์กำรท้ังในภำพรวม

และรำยด้ำนอยู่ในระดับค่อนข้ำงดีทุกด้ำน แต่

อย่ำงไรก็ตำมกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร

ด้ำนผลตอบแทนและสวัสดิกำรมีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด

และกำรได้รับกำรรับรู้กำรได้รับควำมยุติธรรมด้ำน

ผลตอบแทนมค่ีำเฉลีย่ต�ำ่สดุเช่นกัน ดงันัน้โรงเรียน

ควรพิจำรณำนโยบำยที่มีหลักเกณฑ์ใช ้ เป ็น

มำตรฐำนในกระบวนกำรพิจำรณำผลตอบแทนที่

ชดัเจน โปร่งใส มคีวำมเป็นธรรมเมือ่เทียบกับควำม

รู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบในงำนที่ครูมีให้
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กับโรงเรียน และสนับสนุนให้ครูได้รับรู้นโยบำย

เก่ียวกับผลตอบแทนและนโยบำยและสวัสดิกำร

จำกโรงเรียนท่ัวถึงกัน

   1.2  ปัจจัยเชิงสำเหตุท่ีส่งอิทธิพลต่อ

ผลกำรปฏิบัติงำนของครูมำกท่ีสุดคือ พฤติกรรม

กำรเป็นสมำชิกที่ดีน่ันคือหำกครูมีพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดีในด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมช่วย

เหลือ พฤติกรรมค�ำนึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมควำม

อดทนอดกลั้น พฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือและ

พฤติกรรมควำมส�ำนึกต่อหน้ำที่จะส่งผลให้ครูมีผล

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอน กำรจัดกำรชั้นเรียน 

กำรปฏิบัตตินอยู่ในระเบยีบวินัย และควำมสมัพันธ์

ระหว ่ำงบุคคล ซึ่ งทั้ งผลกำรปฏิบัติงำนและ

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีทั้งสองตัวแปรนี้เป็น

ลักษณะกำรแสดงพฤติกรรมที่สำมำรถสังเกต 

เห็นได้ชัด โดยกำรแสดงพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์กับโรงเรยีนได้น้ันครจูะต้องได้รบักำรรบัรู้

ที่สนับสนุนกับพฤติกรรมท่ีจะเกิดขึ้น ผู ้บริหำร

สำมำรถส่งเสริมด้วยกำรสนับสนุน ให้ควำมไว้

วำงใจ และให้ควำมช่วยเหลอืแก่ครเูมือ่มปัีญหำให้

ควำมส�ำคัญและเห็นคุณค่ำ ยกย่องให้เกียรติครู 

เมื่อเขำท�ำงำนประสบควำมส�ำเร็จ และให้ครูได้มี

ส่วนร่วมในกำรท�ำงำนในโรงเรียน ตลอดจนแสดง

ควำมเข้ำใจ เห็นใจเมื่อเขำตัดสินใจหรือท�ำงำน 

ผดิพลำด นอกจำกนีน้โยบำยกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง

กับกำรก�ำหนดผลตอบแทน ต้องมีควำมมั่นคง  

ไม่เปลี่ยนแปลงง่ำย ไม่มีอคติ มีควำมถูกต้อง 

โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ใช้ได้กับทุกคน  

ทุกเวลำ และถูกต้องตำมหลักศีลธรรม หำก 

ผู ้บริหำรมีกำรส่งเสริมให้ครูได้รับรู ้ว่ำได้รับกำร

สนับสนุนจำกองค์กำรและได้รับรู้กำรได้รับควำม

ยุติธรรมในองค์กำรแล้ว ปัจจัยเหล่ำนี้จะช่วย 

ส่งเสริมให้ครูมีผลกำรปฏิบัติงำนต่อไปทั้งโดยทำง

ตรงและทำงอ้อม

  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

   2.1  จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยกำร

ได้รับ กำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรได้รับ 

ควำมยุติธรรมในองค์กำร สำมำรถร่วมกันอธิบำย

ควำมแปรปรวนของพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี

ขององค์กำรได้เพียงร้อยละ 13 ดังนั้นอำจศึกษำ

ปัจจัยอื่น ๆ  ที่เป็นตัวแปรสำเหตุของพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร เช่น วัฒนธรรมในกำร

ท�ำงำน บุคลิกภำพ หรือควำมเครียดในกำรท�ำงำน 

เป็นต้น

   2.2 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำปัจจัยกำร 

ได้รับ ควำมยุติธรรมในองค์กำรมีอิทธิพลทำงอ้อม

กับผลกำรปฏิบตังิำนของครูและพฤตกิรรมกำรเป็น

สมำชิกท่ีดีในองค์กำร แต่มีอิทธิพลทำงตรงกับผล

กำรปฏิบัติงำนของครูเพียงเล็กน้อย ดังนั้นอำจ

ศึกษำปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเป็นตัวแปรสำเหตุของผลกำร

ปฏิบัติงำนำของครู และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิก

ที่ดีขององค์กำร เช่น กำรรับรู้ควำมสำมำรถของ

ตนเอง แรงจงูใจในกำรท�ำงำน หรือ ควำมฉลำดทำง

อำรมณ์เป็นต้น

   2 .3  ควรศึกษำเ ก่ียวกับกำรเ พ่ิม

ประสิทธิภำพของผลกำรปฏิบัติงำนของครู และ

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรด้วยวิธี

กำรอื่น ๆ เช่น กำรจัดสนทนำกลุ่ม กำรสัมภำษณ์

เชิงลึก เพ่ือสำมำรถน�ำประโยชน์ของสำรสนเทศ

เหล่ำนัน้น�ำมำศึกษำต่อได้ทัง้ในงำนวิจยัเชงิส�ำรวจ

และเชิงทดลองต่อไป
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้ เป ็นกำรวิจัยแบบผสมระหว ่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณและกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  

(Mixed Method) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษำอิทธิพลทำงตรงด้ำนกำรจัดองค์กำร ภำวะผู้น�ำ  

กำรจัดกำรควำมรู้ท่ีมีต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย อิทธิพลทำงอ้อมใน

เรื่องกำรจัดองค์กำรและภำวะผู้น�ำโดยผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ในประเทศไทย และอิทธิพลรวมในเรื่องกำรจัดองค์กำร ภำวะผู้น�ำ กำรจัดกำรควำมรู้ของโมเดล

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทยและ(2) เพ่ือศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุที่ม ี

อทิธิผลต่อประสทิธิผลองค์กำรของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย เพ่ือน�ำรปูแบบจ�ำลองของกำรวิจยั

ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่ำงที่

ใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ีคือ พนักงำนของอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ประกอบรถยนต์จ�ำนวน 397 คน โดยกำร 

สุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental sampling) กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์โมเดล 

สมกำรโครงสร้ำง 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสำเหตุต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์

ในประเทศไทยมำกท่ีสุดคือ กำรจัดองค์กำร รองลงมำคือกำรจัดกำรควำมรู้ และภำวะผู้น�ำ ตำมล�ำดับ  

ผลกำรวิเครำะห์โมเดลพบว่ำโมเดลมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และพบว่ำปัจจัย 

ด้ำนกำรจัดองค์กำรมีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวกต่อกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (DE=0.22) ปัจจัยด้ำนภำวะ

ผู้น�ำมีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวกต่อกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้(DE=0.47) ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

มอีทิธิพลทำงตรงเชงิบวกต่อประสทิธิผลองค์กำรของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย (DE=0.41) ปัจจัย

ด้ำนกำรจัดองค์กำรและปัจจัยด้ำนภำวะผู้น�ำมีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผล

องค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย (TE=0.56, 0.24)
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 ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพพบว่ำควำมคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลท่ีส�ำคัญ ผู้น�ำควรมีวิสัยทัศน์ แบ่ง

งำนกันท�ำ โดยกำรจัดแผนกงำน รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรประสำนงำนของส่วนต่ำงๆอันก่อให้เกิดกำรแลก

เปลีย่นเรยีนรู ้เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค มคีวำมสอดคล้อง

กับผลที่ได้จำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ 

ค�าส�าคัญ: ปัจจัย, ประสิทธิผลองค์กำร, โมเดลสมกำรโครงสร้ำง

 

ABSTRACT

 This study was the mixed method between quantitative and qualitative research.  

The objectives of the study were: first, to investigate the direct and indirect influence and its 

combination on the model of organizational effectiveness of automobile manufacturing industries 

in Thailand; and second, to determine the causal influence on the organizational effectiveness of 

automobile manufacturing industries in Thailand. The derived model wound be used as guidelines 

for the enhancement of the organizational effectiveness of automobile manufacturing industries 

in Thailand. 397 employees working in the automotive industries were used as the sample for the 

study by using Accidental sampling technique. The analyze used Structural Equation Modeling (SEM).

 The result of the analysis found that: the causal factors influencing the organizational 

effectiveness of automobile manufacturing industries in descending order of degree were as 

follows: organizing, knowledge management, and leadership styles. The analysis of the model 

clearly indicated that the model was in congruent with the empirical data. Organizing was positively 

direct influence to the knowledge management (DE=0.22), the leadership style was positively 

direct influence to the knowledge management (DE=0.47), and the knowledge management was 

positively direct influence to the organizational effectiveness of automobile manufacturing industries 

in Thailand (DE=0.41). Moreover, organizing and the leadership style ware positive both direct 

and indirect influence on the organizational effectiveness of automobile manufacturing industries 

in Thailand. (TE=0.56, 0.24)

 The results of the qualitative data indicated that the opinions of the key informants were 

in line with the results obtained from the quantitative research. Leaders should have a vision, 

division of work by organizing the department. It also promotes the coordination of the various 

parts of the exchange.To develop the organization to meet the goals and needs of consumers. 

This is consistent with the results of quantitative research.

Keywords: Factors; Organizational Effectiveness; Structural Equation Modeling 
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บทน�า

 อุตสำหกรรมยำนยนต ์ของไทยได ้มี

พัฒนำกำรมำกว่ำ 50 ปี และเติบโตจนกระทั่งเป็น

อตุสำหกรรมทีส่�ำคัญอุตสำหกรรมหนึง่ของประเทศ 

เป็นทีช่ดัเจนว่ำตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจบุนั ได้

มส่ีวนช่วยในกำรพัฒนำประเทศด้วยกำรก่อให้เกิด

รำยได้และกำรจ้ำงงำนในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 

สภำวะกำรแข่งขันในโลก และภูมิภำคจะมีควำม

เข้มข้นมำกขึน้ กำรใช้กลยุทธ์เช่นในอดตี อำจยังไม่

เพียงพอที่จะช่วยให้อุตสำหกรรมน้ีเติบโตได้อย่ำง

ย่ังยืน ดังน้ัน ในกำรพิจำรณำทิศทำงกำรพัฒนำใน

ช่วงต่อไปจะต้องให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัยส�ำคัญที่

จะส่งผลต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ

อย่ำงต่อเน่ือง (สถำบนัยำนยนต์, 2555) กำรจดัสรร

ทรัพยำกรภำยในองค์กำรต้องเป็นไปตำมควำม

ต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย (Wernerfelt อ้ำง

ถึงใน ทวีเกียรติ ประพฤทธ์ิตระกูล, 2554) 

 ภำคกำรผลิตทั่วโลกก�ำลังเผชิญกับควำม

ท้ำทำย ทุกประเทศมุ่งไปสู่พ้ืนฐำนอุตสำหกรรม  

4.0 รัฐบำลไทยพยำยำมจัดตั้ง EEC (Eastern 

Economic Corridor) เพ่ือเป็นพ้ืนที่ยุทธศำสตร์ท่ี

จะขับเคลื่อนนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือให้รองรับ

กับกำรแข่งขันท่ีท้ำทำยซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในอนำคต (New Engine of Growth) 

(กระทรวงอุตสำหกรรม, 2559) กำรพัฒนำควำม

เป็นเลิศในด้ำนบุคลำกร(Human Resources 

Development) มีเป้ำประสงค์ในกำรยกระดับ

ควำมสำมำรถของบุคลำกรในระดับแรงงำนมีฝีมือ 

ระดับหัวหน้ำงำน ระดับวิศวกรทดสอบและวิจัย

พัฒนำ ตลอดจนผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

เพ่ิมสูงขึ้น สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และผลิตภำพเพ่ิมข้ึน มีกำรพัฒนำบุคลำกร 

แบบครบวงจรในทุกระดบั โดยกำรด�ำเนินโครงกำร

พัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์อย่ำง

ย่ังยืน ที่เน้นกำรพัฒนำระบบกำรฝึกอบรม กำร

พัฒนำหลักสูตร กำรพัฒนำวิทยำกร รวมถึง 

กำรผลักดันให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในสถำน

ประกอบกำรเพ่ือให้มีกำรขยำยผลกำรพัฒนำ

บุคลำกรในวงกว้ำง (สถำบันยำนยนต์, 2555) 

นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส�ำคัญกับควำมร่วมมือกับ

สถำบันกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ ในกำรเตรียม

ควำมพร้อมของนักเรียน/นักศึกษำที่จะเข ้ำสู  ่

กำรท�ำงำนในภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์

 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

กำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะแรงงำนให้รองรับ

กำรแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งผลิตและพัฒนำ

ก�ำลังคนที่มีคุณภำพ โดยเฉพำะด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี พัฒนำวิจัย และสร้ำงปัจจัย

สนบัสนนุกำรพัฒนำวทิยำกำรทกุแขนง (พิชญำภำ 

ยืนยำว, 2552) อีกท้ังต้องพัฒนำตัวเองให้มีโอกำส

เรียนรู้โดยกำรฝึกอบรม กำรศึกษำ และกำรพัฒนำ

เพ่ือเพ่ิมควำมรู ้ควำมสำมำรถ ศักยภำพในกำร

ท�ำงำน และกำรปรับพฤติกรรมให้มีควำมพร้อมที่

จะปฏิบัติหน้ำท่ีรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กำร ท�ำให้มีโอกำสก้ำวหน้ำในต�ำแหน่ง 

ที่สูงขึ้น (สุนันทำ เลำหนันทน์, 2546) กำรพัฒนำ 

ต้องพยำยำมเปล่ียนแปลงระบบโดยใช้ค่ำใช้จ่ำย 

(Cost)ให้ต�่ำที่สุดและให้ผล (Out Put) ออกมำมำก

ที่สุดพนักงำนมีคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนดีที่สุด 

โดยผลผลิตมีคุณภำพและปริมำณมำกที่สุด  

(บุญยง ชื่นสุวิมล,2547)กำรน�ำนวัตกรรมมำ 

ปรับโครงสร้ำงเพ่ือให้องค์กำรเติบโตในบริบทใหม่
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อย ่ ำง เข ้มแข็ ง  กำรออกแบบลักษณะงำน  

กำรบริหำร กำรเปลี่ยนแปลงต้องสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป (เสำวนีย์ สมันต์ตรีพร,

2560) ควำมรู้เป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญที่สุดสำมำรถ

สร้ำงควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนัองค์กำรได้อย่ำง

ย่ังยืน อนำคตของอุตสำหกรรมจะถูกขับเคลื่อน

ด้วยควำมรู้และสำรสนเทศ (Karkoulian, Harake, 

& Messarra,2010; Nonaka, Toyama, & Nagata, 

2000; Drucker อ้ำงถึงใน ประศำสน์ นิยม, 2555)

จำกควำมท้ำทำย และควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำง

รวดเร็วของยุคโลกำภิวัตน์กำรบริหำรจัดกำรและ

กำรใช้กลยุทธ์ในรูปแบบเดิมๆคงไม่สำมำรถท�ำให้

อุตสำหกรรมน้ีเติบโตต่อไปได้อย่ำงย่ังยืน ผู้วิจัย 

จึงอยำกศึกษำและน�ำเสนอรูปแบบของปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ในประเทศไทย เพ่ือช่วยสร้ำงขีดควำม

สำมำรถในกำรแข่งขัน กำรปรับตัว และช่วยให้

อุตสำหกรรมเติบโตอย่ำงย่ังยืนท่ำมกลำงควำม

ท้ำทำยของโลกท้ังในปัจจุบันและอนำคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือศึกษำอิทธิพลทำงตรงด้ำนกำร 

จัดองค์กำร ภำวะผู้น�ำ กำรจัดกำรควำมรู้ที่มีต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต ์

ในประเทศไทย อิทธิพลทำงอ้อมในเรื่องกำรจัด

องค์กำรและภำวะผู้น�ำโดยผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้

ท่ีมีต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำน

ยนต์ในประเทศไทย และอิทธิพลรวมในเรื่องกำร 

จดัองค์กำร ภำวะผูน้�ำ กำรจดักำรควำมรูข้องโมเดล

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ใน

ประเทศไทย

 2. เพ่ือศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิผล

ต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์

ในประเทศไทย

สมมติฐาน

 1. ปัจจยัด้ำนกำรจดัองค์กำรมอีทิธิพลทำง

ตรงต่อกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้

 2.  ปัจจยัด้ำนภำวะผูน้�ำมอีทิธิพลทำงตรง

ต่อกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้

 3.  ปัจจยัด้ำนกำรกำรจดักำรควำมรูม้อีทิธิพล

ทำงตรงต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ในประเทศไทย

 4.  ปัจจัยด้ำนกำรจัดองค์กำรและปัจจัย

ภำวะผู้น�ำมีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต ์

ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย

 กำรศึกษำครั้งนี้ได ้มุ ่งศึกษำปัจจัยท่ีม ี

อิทธิผลเชิงสำเหตุต่อประสิทธิผลองค์กำรของ

อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย ซึ่งประกอบ

ด้วย

 การจัดองค์การ ผู้วิจัยได้น�ำองค์ประกอบ

ที่ส�ำคัญมำศึกษำดังนี้ กำรแบ่งงำนกันท�ำ เป็นกำร

แบ่งงำนออกเป็นส่วนๆ แล้วให้คนงำนแต่ละคน 

รับผิดชอบงำนท่ีตนเองถนัด จะท�ำให้เกิดควำม

ช�ำนำญในหน้ำที่งำน กำรจัดแผนกงำน เป็นกำร

รวมกลุ่มงำนท่ีคล้ำยกัน และเหมำะสมที่จะน�ำมำ

ปฏิบัติในกลุ่มเดียวกันเข้ำด้วยกันเพ่ือให้กิจกรรม

ต่ำง ๆ สำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงสอดคล้องและ

กลมกลนืกัน (อษั แสนภกัด,ี 2558) กำรประสำนงำน 
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เป ็นกำรจัดให ้คนในองค์กำรท�ำงำนสัมพันธ ์

สอดคล้องกัน (Henri Fayol อ้ำงถึงใน ธงชัย 

 สันติวงษ์, 2545) กล่ำวว่ำ ภำระหน้ำท่ีท่ีจะต้อง

เชื่อมโยงงำนของทุกคนให้เข้ำกันได้ก�ำกับให้ไปสู่

จุดมุ่งหมำยเดียวกัน และกำรกระจำยอ�ำนำจคือ 

กำรก�ำหนดหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบส�ำหรบังำนนัน้ ๆ 

พร้อมท้ังมอบหมำยหน้ำท่ี และกำรตดัสนิใจในกำร

บริหำรให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ (อัษ แสนภักดี, 

2558)

  ภาวะผู้น�า ตำมแนวคิดของ Daft (อ้ำงถึง

ใน สุภำวดี นพรุจินดำ, 2553) กล่ำวว่ำ เป็นควำม

สัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลระหว่ำงผู้น�ำและผู้ตำมเพ่ือให้

บรรลุจุดมุ่งหมำยร่วมกัน (Burns อ้ำงถึงใน สุภำพ 

สกิขำพันธ์, 2557) กล่ำวว่ำกำรศึกษำเก่ียวกับภำวะ

ผู้น�ำจะต้องน�ำควำมคิดระหว่ำงผู้น�ำและผู้ตำมมำ

รวมกัน ท�ำให้บทบำทของผู้น�ำและผู้ตำมเป็นมโน

ทัศน์รวม โดยแบ่งภำวะผู้น�ำเป็น 3 ลักษณะคือ  

ผู้น�ำกำรแลกเปลี่ยนคือกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำง

ผู้น�ำและผู้ตำมเพ่ือแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน ผู้น�ำ

กำรเปลี่ยนแปลงคือ ผู ้น�ำที่ตระหนักถึงควำม

ต้องกำรของผูต้ำม พัฒนำผูต้ำม สร้ำงแรงจงูใจ เพ่ือ

ให้ผูต้ำมเกิดจติส�ำนกึของอดุมกำรณ์อนัสงูส่ง และ

ผู้น�ำจริยธรรมจะต้องตรุหนักถึงควำมต้องกำรที ่

แท้จริงของผู้ตำม อ�ำนำจของผู้น�ำจะเกิดข้ึนเมื่อ

ผู้น�ำท�ำให้ผู้ตำมเกิดควำมพึงพอใจต่อสภำพเดิม 

สร้ำงจติส�ำนกึให้ผูต้ำมเกิดควำมต้องกำรอย่ำงแรง

กล้ำและเป็นควำมต้องกำรท่ีสูงกว่ำระดับปกต ิ

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ตำมให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี

 การจดัการความรู ้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร (2548) กล่ำวไว้ว่ำ กระบวนกำร

จัดกำรควำมรู ้  (Knowledge Management 

Process) เป็นกระบวนกำรแบบหน่ึงที่จะช่วยให้

องค์กำรเข้ำใจถึงขั้นตอนที่ท�ำให้เกิดกระบวนกำร

จัดกำรควำมรู้ หรือพัฒนำกำรของควำมรู้ที่จะเกิด

ขึน้ภำยในองค์กำร ซึง่ม ี4 ขัน้ตอนดงัน้ี กำรแสวงหำ

และสร้ำงควำมรู้ Marquardt (อ้ำงถึงใน ชนมณี 

ศิลำนุกิจ, 2560 ) อธิบำยถึงกำรแสวงหำควำมรู้ว่ำ

เป็นกำรเลอืกข้อมลูและสำรสนเทศจำกแหล่งต่ำงๆ

ทั้งหมำยในและภำยนอกองค์กำร กำรสร้ำงควำมรู้

เป็นกำรพัฒนำควำมรู้หรือนวัตกรรมใหม่ กำรจัด

ควำมรู้ให้เป็นระบบเป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้ 

อย่ำงเป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือกำรเรียกใช้งำนได้

อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง (เตือนใจ รักษำพงศ์  

อ้ำงถึงใน ชำญพิชญ์ วัฒนชัย, 2554) กำรประมวล

ผลและกลั่นกรองควำมรู ้ (อรวรรณ น้อยวัฒน์, 

2554) กล่ำวว่ำเป็นกำรปรับปรุงรูปแบบข้อมูล 

สำรสนเทศ เอกสำรให้เป็นมำตรฐำน ใช้ภำษำ

เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์ และกำร 

แลกเปลี่ยนควำมรู ้เป็นกำรน�ำควำมรู ้เข้ำสู ่เวที 

แลกเปลีย่นทีม่ฐีำนควำมรูห้รอืฐำนข้อมลูรองรบัให้

ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและสืบค้น ซึ่ง Wheelen and 

Hunger (อ้ำงถึงใน ชนมณี ศิลำนุกิจ, 2560)  

ได้ท�ำกำรศึกษำเก่ียวกับกระบวนกำรแลกเปล่ียน

ควำมรู้ว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดของกำร

จัดกำรควำมรู้

  ประสิทธิผลองค์กำร (รุจิรำพรรณ คงช่วย, 

2555) กล่ำวไว้ว่ำ ประสิทธิผลขององค์กำรคือ  

กำรทีอ่งค์กำรได้ด�ำเนินงำนใดๆ โดยกำรใช้ทรัพยำกร

ต่ำงๆ ที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เป็นผลท�ำให้กำรด�ำเนินงำนประสบผลส�ำเร็จบรรลุ

ตำมเป้ำหมำยต่ำง ๆ ที่องค์กำรตั้งไว้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสำเหตุต่อประสิทธิผลองค์กำร

ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยครั้ งนี้ เป ็นกำรวิจัยแบบผสม 

(Mixed method) ใช้เทคนิคผสมระหว่ำงกำรวิจัย

เชงิปรมิำณ (Quantitative research) และกำรวจิยั

เชิงคุณภำพ (Qualitative research) เพ่ือศึกษำ 

“ปัจจยัทีม่อีทิธิพลเชงิสำเหตุต่อประสทิธิผลองค์กำร

ของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย” ซึง่ผูวิ้จยั

ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงำนวิจัยเพ่ือ 

น�ำมำวิเครำะห์จำก 2 แหล่งดังน้ี

 1) แหล่งข้อมลูทติุยภูม ิ(Secondary data) 

เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร อ้ำงอิง

บทควำมในวำรสำรอินเทอร์เน็ตและผลงำนวิจัย 

ที่เก่ียวข้อง

 2)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม 

กลุ ่มตัวอย่ำงท่ีคือ พนักงำนของอุตสำหกรรม 

ยำนยนต์ในประเทศไทย จ�ำนวน 397 คน ใช้กำร 

สุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญส่วนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  

ใช้แบบสัมภำษณ์ จำกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้บริหำร 

16 คน ผู้เชี่ยวชำญ 3 คน และนักวิชำกำรของ

อตุสำหกรรมยำนยนต์ 1 คน ทัง้หมดจ�ำนวน 20 คน

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยกำรสัมภำษณ์

ผู ้บริหำรและผู ้เชี่ยวชำญโดยกำรน�ำเอำข้อมูล 

หรือเนื้อหำมำเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน (Interrelating) 

มำท�ำให้เป็นระบบระเบียบ (systematizing) แล้ว

จ�ำแนกแยกแยะเป็นประเภทต่ำงๆ (Categorizing) 

แล้วสังเครำะห์ข้อมูล (Synthesizing) แปลควำม
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แล้วน�ำมำเล่ำเรื่อง (Storytelling) สรุปเป็นเน้ือหำ

สำระ (Summarizing) เพ่ือน�ำผลทีไ่ด้มำเปรยีบเทียบ

ยืนยันกับกำรวิจัยเชิงปริมำณท่ีได้มำจำกกำร

วิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้กำรวิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำง

เทคนิค (SEM) 

ผลการวิจัย

 1. ผู้วิจัยน�ำผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลของ

ตัวแปรในโมเดลเชิงสำเหตุ ดังตำรำงที่ 1

ตารางท่ี 1 ค่ำสถิติผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสำเหตุ

ตัวแปรเหตุ ตัวแปรผล
ก�รจัดก�รคว�มรู้ ประสิทธิผลองค์ก�ร

DE IE TE DE IE TE

การจัดองค์การ 0.22 0.22 0.47 0.09 0.56

ภาวะผู้นำา 0.47 0.47 0.05 0.19 0.24

การจัดการความรู้ 0.41 0.41

**p<.01

หมำยเหตุ: DE=ค่ำอิทธิพลทำงตรง IE=ค่ำอิทธิพลทำงอ้อม TE=ค่ำอิทธิพลท้ังหมด

 จำกตำรำงที่  1 พบว่ำปัจจัยด้ำนกำร 

จั ด อ ง ค ์ ก ำ ร มี อิ ท ธิ พ ล ท ำ ง ต ร ง เ ชิ ง บ ว ก ต ่ อ

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้ (DE=0.22) ปัจจัย 

ด ้ำนภำวะผู ้น�ำมีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวกต่อ

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (DE=0.47) ปัจจัยด้ำน

กำรจัดกำรควำมรู ้มีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ใน

ประเทศไทย (DE=0.41) ปัจจยัด้ำนกำรจดัองค์กำร

และปัจจัยด้ำนภำวะผู้น�ำมีอิทธิพลท้ังทำงตรงและ

ทำงอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์กำรของ

อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย โดยมีค่ำ

อิทธิพลเท่ำกับ (TE=0.56,0.24) ตำมล�ำดับ 

 2. จำกผลกำรวิเครำะห์โมเดลเชิงสำเหตุ

พบว่ำโมเดลมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ โดยมีค่ำดัชนีควำมกลมกลืนคือ  

Chi-square=83.79, df=42, Chi-square/ 

df=1.99, p-value= 0.00013, GFI=0.97, 

AGFI=0.93, RMSEA= 0.050 แสดงว่ำแบบจ�ำลอง

สมกำรโครงสร้ำงมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ดังภำพท่ี 2
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ภาพท่ี 2 แบบจ�ำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสำเหตุต่อประสิทธิผลองค์กำร

ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย 

 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรแฝง 

พบว่ำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่ำง 0.66-

0.88 โดยตัวแปรทุกคู ่เป็นควำมสัมพันธ์แบบ 

มีทิศทำงเดียวกันคือ มีค่ำควำมสัมพันธ์เป็นบวก 

ตัวแปรท่ีมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มำกที่สุด 

โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ำกับ 0.88  

คือ ประสิทธิผลองค์กำรและกำรจัดกำรควำมรู ้

ดังตำรำงที่ 2
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ตารางท่ี 2 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร

ตัวแปรแฝง การจัดการความรู้ ประสิทธิผลองค์การ
การจัด

องค์การ
ภาวะผู้น�า

กำรจัดกำรควำมรู้ 1.00

ประสิทธิผลองค์กำร 0.88 1.00

กำรจัดองค์กำร 0.66 0.84 1.00

ภำวะผู้น�ำ 0.84 0.79 0.70 1.00

ผลการสัมภาษณ์

 1.  ด้ำนกำรจดักำรองค์กำร มกีำรกระจำย 

อ�ำนำจให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชำตำมส่วนต่ำงๆ 

อย่ำงชัดเจนโดยแบ่งหน้ำที่กันท�ำเป็นส่วนงำน  

จัดแผนกเพ่ือแก้ไขและมอบหมำยงำนแต่ละจุด 

แต่ละฝ่ำยต้องมีหัวหน้ำ มีแผนงำน หัวหน้ำงำน

กระจำยอ�ำนำจให้กับลกูน้องมกีำรประสำนงำนกัน

ภำยในแผนกและแผนกอื่นๆเพ่ือให้รองรับกับแผน

ขององค์กำร ในแต่ละส่วนงำนอำจจะแบ่งแยกย่อย

ลงเป็นแผนก เช่น ฝ่ำยผลิต บัญชี ฝ่ำยขำยหรือ 

ผู้จ�ำหน่ำย ผู้จ�ำหน่ำยส่วนใหญ่จะแบ่งกันไปเป็น

เขตพ้ืนท่ี โดยกำรประสำนงำนหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 

จะเป็นผู้ประสำนงำน

 2.  ด้ำนภำวะผู ้น�ำในอุตสำหกรรมยำน

ยนต์มีอยู่หลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของ

แต่ละบุคคล ผู้น�ำในแต่ละคนอำจมีแนวทำงกำร

บริหำรไม่เหมือนกัน แต่สิ่งท่ีองค์กำรต้องกำร 

องค์กำรจะต้องกำรผู ้น�ำที่มีกำรพัฒนำและขับ

เคลื่อนองค์กำรไปสู่อนำคต ลักษณะผู้น�ำที่ดีต้องมี

วิสัยทัศน์ เป็นผู ้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนให้เป็นที่

ศรัทธำของผู้ใต้บังคับบัญชำ เรื่องของประสิทธิผล

องค์กำรขึ้นอยู ่กับผู ้น�ำ ไม่ว ่ำจะเก่ียวกับงำน 

บคุลำกร กำรเปลีย่นแปลง กำรจดัระเบยีบของงำน 

อธิบำยถึงวัตถุประสงค์ ก�ำหนดมำตรฐำนของงำน 

ติดตำมกำรปฏิบัติงำน แก้ปัญหำต่ำงๆ ทั้งด้ำน 

กำรส่งเสริมพนักงำน ยอมรับ ให้กำรแนะน�ำ ก�ำหนด 

วิธีกำรท่ีดีที่สุด ช่วยแก้ปัญหำควำมขัดแย้งใน

ลักษณะเสริมสร้ำง ส่งเสริมควำมไว้วำงใจซึ่งกัน

และกัน และด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง ต้องติดตำม

สภำพแวดล้อมภำยนอกอะไรคุกคำมและสร้ำง

โอกำส ศกึษำคูแ่ข่ง คำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้ใหม่

ที่จะเกิดข้ึนในวันข้ำงหน้ำ มีมุมมองใหม่ สร้ำงกล

ยุทธ์ใหม่ๆให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะที่มีอยู่

 3.  ด้ำนกำรจดักำรควำมรูข้ององค์กำรของ

อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย กำรจัดกำร

ควำมรู ้เป็นกำรรับรู ้ข ้อมูลผ่ำนกำรเรียงล�ำดับ  

ขัน้ตอน มำเป็นแนวทำงปฏบิตัเิพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กำรและกำรพัฒนำองค์กำรยำนยนต์ 

โดยแบ่งกำรจัดกำรควำมรู้ออกเป็นขั้นตอนดังน้ี  

1) กำรแสวงหำควำมรู้ (Knowledge acquisition) 

เร่ิมต้นจำกกำรรวบรมข้อมลูเก่ียวกับควำมต้องกำร

ของผูบ้รโิภค และรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับเทคโนโลยี 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน น�ำมำ

ก�ำหนดเป็นข้ันตอนในกำรท�ำงำนของกิจกำร โดย

กำรปฏิบัติงำนจริงและมีกำรทดสอบ ตรวจสอบ

คุณภำพในทุกข้ันตอน เพ่ือน�ำมำสู่กระบวนกำร

ผลิตและบริกำรท่ีมีคุณภำพ 2) กำรสร้ำงควำมรู้ 

(Knowledge creation) ผู ้ประกอบกำรใน

ประเทศไทย มกีำรปรบัตัวและพัฒนำตนเองให้ก้ำว

ทนักับเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคใน

ตลำดโลก  โดยกำร เ พ่ิมประสิท ธิภำพของ

กระบวนกำรผลิต มุ ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ ผู ้

บริโภค ระบบที่ส�ำคัญในประเทศไทย ให้ผู้ผลิตใน

ระดบัโลกถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้ผูป้ระกอบกำรไทยโดย

กำรท�ำธุรกิจร่วมกัน 3) กำรจดัเก็บและค้นคนืควำม

รู ้ (Knowledge storage and retrieval) ใน

อุตสำหกรรมยำนยนต์ กำรจัดเก็บควำมรู้เป็นกำร

วำงระบบในงำนแต่ละด้ำนเพ่ือสะดวกในกำรน�ำมำ

ใช้ สะดวกต่อกำรค้นหำพัฒนำต่อยอดในแต่ละ

องค์กำรจะมีระบบจัดเก็บที่เป็นสำกล โดยมีฐำน

ข้อมูลขนำดใหญ่ มีควำมเป็นเอกลักษณ์ สำมำรถ

ตรวจสอบและค้นคืนได้ในระยะเวลำรวดเรว็ 4) กำร

ถ่ำยทอดควำมรูแ้ละกำรใช้ประโยชน์ (Knowledge 

transfer and utilization) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ท�ำ

กันหลำยๆวิธีกำรในตอนน้ีกำรแข่งขันสูงในแต่ละ

สถำนประกอบกำรจะมีศูนย์ฝึกอบรมเป็นของ

ตนเอง กำรถ่ำยทอดควำมรู้จะใช้ เอกสำร สื่อสำร

สนเทศ มีห้องทดลอง สำมำรถฝึกปฏิบัติ ท�ำงำน

วิเครำะห์ร ่วมกับผู ้ เชี่ยวชำญในแต่ละแผนก 

เป็นกำรเรียนรู้ไปพร้อมๆกับกำรท�ำงำน (Learning 

By Doing) กำรส่งเสริมงำนวิจัย มีกำรอภิปรำยให้

ผู้อื่นรับรู้ กำรฝึกอบรมนักเรียนอำชีวะ ฝึกงำนเก่ียว

กับยำนยนต์ ต้องจัดกำรให้มีกำรฝึกงำนจริงตำม

หลักสูตรท่ีกระทรวงก�ำหนดทุกวิชำ กระทรวงควร

จดัให้สถำนประกอบกำรส่งผูเ้ชีย่วชำญมำให้ควำม

รู้ในสถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน

อย่ำงเท่ำเทียม สนับสนุนให้ครูของสถำบันเอกชน

ได้อบรมและพัฒนำควำมรู้ให้มำกขึ้น จบแล้วต้อง

มีสำยวิชำชีพ

 4.  ประสิทธิผลองค์กำร อยำกให้มอง

อตุสำหกรรมยำนยนต์เป็นสองกลุ่มคอื กลุ่มทุนข้ำม

ชำตกัิบธุรกิจท่ีเป็นของคนไทย กลุม่ทุนข้ำมชำตจิะ

เป็นกลุ่มที่มีเงินทุนสูง เทคโนโลยีสูง ขนำดของกำร

ผลติใหญ่กว่ำจะได้เปรยีบในกำรแข่งขนั Economic 

of scale ทุกอย่ำงมีควำมเชื่อมโยงกันตั้งแต่กำร

จัดกำรองค์กำร ภำวะผู้น�ำ กำรจัดกำรควำมรู้ และ

น�ำไปสู่ประสิทธิผลองค์กำร

อภิปรายผล

 1.  เมื่ อ พิจำรณำถึงอิท ธิพลทำงตรง 

อทิธิพลทำงอ้อม และอทิธิพลรวมของปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์

ในประเทศไทย พบว่ำทั้ง 3 ปัจจัยคือ กำรจัด

องค ์กำร ภำวะผู ้น�ำ และกำรจัดกำรควำมรู ้  

มอีทิธิพลทำงตรง อทิธิพลทำงอ้อม และอทิธิพลรวม

มีค่ำเป็นบวกต่อประสิทธิผลองค์กำร อภิปรำยผล

ได้ดังน้ี

 การจัดองค์การมีทั้งอิทธิพลทำงตรงและ

อิทธิพลทำงอ้อมโดยผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู ้ต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรมีค่ำเท่ำกับ 0.47, 0.56 ตำม

ล�ำดับ จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรจัดองค์กำรถือเป็น

ควำมร่วมมอืร่วมใจของคนในองค์กำรถือเป็นหัวใจ

ส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำร องค์กำรต้องผลักดัน

ส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นอย่ำงเป็นระบบคือ ต้องเห็น

ควำมสัมพันธ์ของสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในวันข้ำงหน้ำ  



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
154

เห็นแบบแผน เห็นขั้นตอนในกำรพัฒนำอย่ำงเป็น

ระบบแล้วพัฒนำตำมวิสัยทัศน์ (Shared vision) 

ขององค์กำรคือ กำรพัฒนำวิสัยทัศน์ของตัวเองให้

สอดคล้องกับวสิยัทศัน์ขององค์กำร รวมกันเป็นทมี

อนัจะท�ำให้เกิดพลงัผลกัดันให้องค์กำรอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ในบ้ำนเรำก้ำวไปข้ำงหน้ำและได้เปรียบ

กำรแข่งขัน มองโลกใบนี้อย่ำงมีสติแล้วจ�ำแนก

แยกแยะปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นให้เด่นชัด เพ่ือ

ตัดสินใจอย่ำงถูกต้องพร้อมตอบสนองต่อควำม

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเหมำะสม มีแบบจ�ำลอง

ทำงควำมคิด (Mental Ability) ไม่ผนัแปรหรอืเรรวน 

ท้อถ้อยเมื่อเจอกับวิกฤติต่ำงๆ เช่นเดียวกับบท

สัมภำษณ์จำกผู ้ เชี่ยวชำญที่กล ่ำวถึงกำรจัด

องค์กำรว่ำกำรจัดองค์กำรต้องมีกำรจัดแผนกแยก

ตำมตำมควำมสำมำรถเพ่ือแก้ปัญหำได้เป็นจุด 

แต่ละฝ่ำยจะต้องมีหัวหน้ำ มีแผน ให้อ�ำนำจ

หัวหน้ำกระจำยงำนให้ลูกน้องท�ำ ตลอดจนมีกำร

ประสำนงำนในแต่ละแผนกและประสำนไปยัง 

แผนกอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Philip Delves 

Broughton (สภัุควด ีทวีชยั ผูแ้ปล, 2560) ได้กล่ำว

ถึงระบบกำรผลิตของโตโยต้ำ ที่ให้ควำมส�ำคัญกับ

เรื่องกำรสื่อสำรระหว่ำงกันและวิธีกำรรำยงำน

ปัญหำต่ำงๆ บริษัทโตโยต้ำได้ระบุควำมหมำย

อย่ำงชัดเจนถึงปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ทุกคนเพ่ือว่ำ

พนกังำนทกุคนเพ่ือรูว่้ำใครมหีน้ำท่ีรบัผดิชอบอะไร 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งชิ้นส่วนอะไหล่หรือกำรช่วย 

แก้ปัญหำด้ำนเทคนิค ควำมไวในกำรตอบสนองต่อ

ปฏิสัมพันธ์เหล่ำนี้จึงได้รับกำรทดสอบอย่ำงเต็มที่ 

หำกปัญหำไม่อำจแก้ไขได้แสดงว่ำกำรปฏิสมัพันธ์

ระหว่ำงกันนัน้ออกแบบมำได้ไม่ดีพอ บรษิทัโตโยต้ำ

มีควำมเชื่อมั่นในระบบนี้สูงว่ำจะกระตุ้นให้เหล่ำ

พนกังำนแจ้งขอควำมช่วยเหลอืทนัท่ีเมือ่เกิดปัญหำ 

พวกเขำไม่กลัวว่ำกำรหยุดและเริ่มใหม่บ่อยๆ 

จะท�ำให ้ระบบกำรผลิตของพวกเขำชะงักงัน  

เพรำะได้สร้ำงระบบกำรแก้ปัญหำฝังไว้พร้อมอยู่

แล้ว ท้ังยังมีประสิทธิภำพพอๆกับเครื่องจักรที่ 

ใส่กลอนประตูติดไว้ด้วยกันทีเดียว

 ภาวะผู้น�ามีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำง

อ้อมโดยผ่ำนกำรจดักำรควำมรูต่้อประสทิธิสทิธิผล

องค์กำรมีค่ำเท่ำกับ 0.05 และ 0.24 ตำมล�ำดับ 

อุตสำหกรรมยำนยนต์ เป็นองค์กำรขนำดใหญ่ 

ทกุคนมจีดุเด่นในตนเอง ต้องรูก่้อนว่ำเก่งเรือ่งอะไร 

ส่วนที่ด้อยไม่ท�ำ ต้องอยู่เหนือค่ำเฉลี่ยเสมอ กำรที่

จะพบกับควำมส�ำเร็จในแต่ละอย่ำงต้องรู ้จุด

ประสงค์ ตัง้ค�ำถำมให้กับตนเองชอบในสิง่ท่ีท�ำหรอื

เปล่ำ นั่นคือรักท่ีจะท�ำ ผู้น�ำเร่ิมจำกจุดน้ี ผู้น�ำที่ดี

ต้องเรียนรู้กระบวนกำรบริหำร ผู้น�ำมีอิทธิพลต่อ 

ผู้อื่น นอกจำกสร้ำงคุณค่ำให้กับตนเองแล้วควร

สร้ำงคุณค่ำให้กับผู้อื่นเพ่ือให้เกิดสัมพันธภำพที่ดี

ต่อกันของคนในองค์กำร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 

ประพฤติตัวเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อผู้ตำม หลีกเลี่ยง

ทีจ่ะแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั มองผลประโยชน์

กลุ่ม มีอุดมกำรณ์ชัดเจน ควำมเชื่อและค่ำนิยม 

ที่มีแบบแผนชัดเจน ควำมเป็นผู้น�ำส่งเสริมควำม

ภำคภูมิใจควำมจงรักภักดีแก่ผู้ตำม ผู้ตำมจะเกิด

แรงบันดำลใจอันจะเกิดจิตวิญญำณของทีม กำรที่

ผู้น�ำแสดงควำมผูกพันต่อเป้ำหมำยและอุทิศตน

อย่ำงชัดเจนต่อวิสัยทัศน์จะท�ำให้ผู้ตำมมองข้ำม 

ผลประโยชน์ส ่วนตัว จะท�ำให้องค์กำรบรรล ุ

เป้ำหมำยท่ีวำงไว้ได้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ 

(สมนกึ กำรเีวท, 2558) ทีไ่ด้ท�ำกำรวจิยัเรือ่งรปูแบบ

ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนประถม

ศึกษำเอกชนในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ภำวะผู้น�ำ
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มีอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อมต่อประสิทธิผล 

กำรจดักำรศกึษำอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 

.05 เน่ืองจำกผู้บริหำรมีพฤติกรรมท�ำให้ครูเกิดกำร

ยอมรับให้ควำมเคำรพนับถือ โน้มน้ำวควำมคิดครู

ให้ปฏิบตังิำนจนบรรลผุลส�ำเรจ็ และเป็นแบบอย่ำง

ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์เอำใจใส่ครู  

มี วิ ธีกำรจุดประกำยควำมคิด กระตุ ้นครูให ้

กระตือรือร้น มีควำมคิดริเริ่มและเสนอแนวคิด 

ใหม่ ๆ ให้ควำมสนใจแต่ละบุคคล และพัฒนำครู 

ให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และสอดคล้องกับ 

บทสัมภำษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบกำร ที่กล่ำวว่ำ 

ภำวะผู ้น�ำมีอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อมกับ

ประสิทธิผลองค์กำร เพรำะผู ้น�ำเป็นผู ้ก�ำหนด

นโยบำยและทิศทำงขององค์กำร ทั้งนี้ยังมี (จ้ำวเหว่ย 

ชำญ ธนประกอบ แปล, 2558) ได้เขียนถึงค�ำพูด

ของ แจค็ หม่ำ ถึงภำวะผูน้�ำว่ำ ในฐำนะผูน้�ำจงอย่ำ

ให้พนักงำนท�ำงำนเพ่ือคุณ แต่ควรมีเป้ำหมำย 

ร่วมกันและท�ำงำนเพ่ือภำรกิจร่วมกัน จงอย่ำได้

ท�ำงำนเพียงเพรำะเสน่ห์ของผู้น�ำเพียงอย่ำงเดียว

 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทำงตรงต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรมีค่ำเท่ำกับ 0.41 และจำก 

บทสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้เชี่ยวชำญท่ีให้เน้นกำร 

ให้ทักษะและควำมรู้แก่พนักงำนเพ่ือให้พนักงำน

ปฏิบตังิำนได้ตำมนโยบำยขององค์กำร กำรจดักำร

ควำมรู ้จึงเป ็นสิ่งส�ำคัญ เพรำะอุตสำหกรรม 

ยำนยนต์เป ็นงำนเก่ียวกับเทคโนโลยีซึ่งต ้อง

เปลีย่นแปลงและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ กำรจดักำร

ควำมรู ้ เป ็นเรื่องส�ำคัญมำกต้องมีกำรจัดกำร 

อย่ำงเป็นระบบไม่ว่ำจะเป็น กำรแสวงหำและสร้ำง

ควำมรู ้กำรจดักำรควำมรูใ้ห้เป็นระบบ กำรประมวล

และกลั่นกรองควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

เพ่ือให้ประสทิธิผลองค์กำรของอตุสำหกรรมยำนยนต์

เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ ผู้บริหำร 

จึงต ้องให ้ควำมส�ำคัญต่อกำรจัดกำรควำมรู ้ 

ตลอดเวลำ ดังนั้น องค์กำรสมัยใหม่ควรมีลักษณะ

ส�ำคัญดังน้ี เพ่ือให้เกิดกำรเพ่ิมพูนควำมรู้อย่ำง 

ต่อเน่ืองและสร้ำงผลงำนได้ตำมปรำรถนำ อตุสำหกรรม

ต้องมุ่งมั่นในระบบย่อย 5 ระบบคือ กำรเรียนรู้ 

(Leaning) องค์กำร (Organization) คน (People) 

ควำมรู้ (Knowledge) เทคโนโลยี (Technology) 

องค์กำรต้องมีวิสัยทัศน์อย่ำงชัดเจนเพ่ือเป้ำหมำย

ของกำรด�ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ คน ผู้เก่ียวข้อง 

พนักงำนต้องมีวินัยใฝ่เรียนรู้ ผู้บริหำรต้องมีควำม

เป็นผู ้น�ำพัฒนำศักยภำพตัวเองอยู่เสมอและมี

ทกัษะทำงด้ำนบรหิำรทีด่เีป็นแบบอย่ำง ลกูค้ำทีใ่ช้

บรกิำรต้องให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือให้องค์กำรรูค้วำม

ต้องกำรของผู้บริโภค ชุมชนต้องให้กำรสนับสนุน

องค์กำรที่ตั้งอยู่ในชุมชนเพ่ือให้องค์กำรเติบโตได้

อย่ำงย่ังยืน เทคโนโลยี ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คือเป็นอุปกรณ์ท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีจะจัดเก็บ

และน�ำมำใช้ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ สอดคล้องกับ

งำนวิจัยของ (ปรำนี กล่อมธง, 2549) ที่ได้ท�ำกำร

วิจัยเรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนรู ้ในองค์กำรของ

อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย พบว่ำ บริษัทผู้ผลิต

รถยนต์จ�ำเป็นต้องมกีำรเรยีนรู ้มกีำรบรหิำรควำมรู้ 

และก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กำรอัจฉริยะ ซึ่งจะน�ำเอำ

พลังควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Corporate Creativity) 

มำพัฒนำให้เกิดเป็นรูปธรรมขององค์กำร ซึ่งก็คือ 

นวัตกรรม (Innovation) ในรูปของผลิตภัณฑ์และ

บริกำรใหม่ (New Products/ Services) รวมถึง 

คุณค่ำสู่ลูกค้ำ (Value to Customer) เป็นส�ำคัญ

 2.   ปัจจยัเชงิสำเหตทุีม่อีทิธิผลต่อประสทิธิผล

องค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย

สรุปได้ว่ำ แบบจ�ำลองของปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิง
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สำเหตุต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ในประเทศไทยมีปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีผล

ต่อประสิทธิผลองค์กำรคือ กำรจัดองค์กำร ภำวะ

ผู ้น�ำ กำรจัดกำรควำมรู ้ โดยผลกำรตรวจสอบ 

โมเดลมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จำกตำรำงเมท

ริกสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรพบว่ำตัวแปรมีควำม

สัมพันธ์กันดังนี้

 1. กำรจัดกำรควำมรู้มีควำมสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ใน

ประเทศไทยร้อยละ 88 

 2. กำรจัดองค์กำรมีควำมสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ใน

ประเทศไทยร้อยละ 84 

 3. ภำวะผู้น�ำมีควำมสัมพันธ์ต่อประสิทธ์ิ

ผลองค์กำรของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย

ร้อยละ 79 

 4. ภำวะผูน้�ำมคีวำมสมัพันธ์ต่อกำรจดักำร

ควำมรู้ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย

ร้อยละ 84

 5. ภำวะผู้น�ำมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรจัด

องค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย

ร้อยละ 70 

 ซึ่งสอดคล้องกับ (ทวีเกียรติ ประพฤทธ์ิ

ตระกูล,2554) ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง ตัวแบบกำร

จัดกำรองค์กำรเพ่ือควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 

ในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ำ 

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันขององค์กำรมีควำม

สัมพันธ์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติกับปัจจัยที ่

เป็นตัวแบบกำรจัดกำรองค์กำร โดยผู ้น�ำแบบ

สร้ำงสรรค์มีบทบำทในกำรประสำนตัวแบบกำร

จัดกำรองค์กำรให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม  

ณ ช่วงเวลำน้ัน ผ่ำนทำงกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

อำทิ  กำรจัดกำรควำมรู ้  กำรสื่อสำรอย ่ำงมี

ประสิทธิภำพกำรสร้ำงพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิก 

ที่ ดีของบุคลำกร และกำรจัดกำรภำพลักษณ์

องค์กำร รวมถึงกำรเลือกประเภทของวัฒนธรรม

และเทคโนโลยีต้องท�ำให้เหมำะสมกับประเภท 

ของผลิตภัณฑ์โดยกำรประสมประสำนระหว่ำง

วัฒนธรรมแบบตั้งรับ-ก้ำวร้ำวกับวัฒนธรรมแบบ

สร้ำงสรรค์ ร ่วมกับเทคโนโลยีทำงวิศวกรรม 

กับเทคโนโลยีเฉพำะ อันจะท�ำให้องค์กำรเกิด 

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันอย่ำงรวดเร็วและ

ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผู้บริหำรควรก�ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำ

องค์กำรใน 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร 

จดัองค์กำร ด้ำนคน ด้ำนควำมรู้ และด้ำนเทคโนโลยี

ต้องผลักดันส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นอย่ำงเป็นระบบ 

เพ่ือให้องค์กำรสำมำรถปรบัตัวเข้ำกับกำรเปลีย่นแปลง

ของโลกตลอดเวลำ

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร

 มอบหมำยให้ผู้บริหำรในทุกระดับน�ำผล

ของกำรวิจัยไปปรับใช้กับงำนตำมควำมเหมำะสม 

ในแต่ละระดับ ตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำร มีแบบ

จ�ำลองทำงควำมคดิเพ่ือเป้ำหมำยของกำรด�ำเนนิงำน

ตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

 กำรวิจัยครั้งต่อไปควรน�ำแบบจ�ำลองท่ีใช้

ในกำรวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในธุรกิจประเภทอื่นๆ 

เพ่ือท�ำกำรตรวจสอบว่ำ โมเดลมีควำมสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
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บทคัดย่อ

 กำรศกึษำในครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือให้มมีำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงนิโดยกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินท่ีชดัเจน เหมำะสมและมปีระสทิธิภำพเน่ืองจำกในปัจจบุนั

มีกำรน�ำเอำกิจกรรมทำงศำสนำไปสู่กำรแสวงหำประโยชน์เชิงธุรกิจ หรือท่ีเรียกว่ำ “พุทธพำณิชย์” บุญถูก

ท�ำให้เป็นกลำยสินค้ำตัวหน่ึง ด้วยกำรสร้ำงควำมเชื่อท่ีว่ำกำรท�ำบุญจะท�ำให้ชีวิตดีข้ึนในขณะที่มำตรกำร

ในกำรก�ำกับดูแลวัดและทรัพย์สินของวัดไม่ชัดเจน หละหลวม และไม่สอดคล้องกับบริบททำงสังคม 

เศรษฐกิจและกำรเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนช่องโหว่กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ของประเทศไทยท่ีไม่ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัด ท�ำให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับทำงวัด

หรืออำชญำกรใช้วัดเป็นแหล่งฟอกเงินแหล่งใหม่ เพ่ือปกปิด หรือเปลี่ยนสภำพเงินที่ได้มำจำกกำรกระ

ท�ำควำมผดิให้กลำยเป็นเงินทีไ่ด้มำโดยชอบด้วยกฎหมำยด้วยวิธีกำรต่ำงๆดังทีป่รำกฏเป็นข่ำวต่อสำธำรณะ

ในหลำยกรณี

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยหลักท่ีท�ำให้วัดกลำยเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน คือ อ�ำนำจในกำรตรวจ

สอบกำรท�ำธุรกรรมของวดัโดยพระรำชบญัญัตป้ิองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ.2542 ไม่ได้บญัญัติ

ให้วัดอยู่ในค�ำนิยำมของผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ดังน้ัน วัดจึงไม่ต้องรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมของวัด

ต่อส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ท�ำให้ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่มี

อ�ำนำจเข้ำไปตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัดได้โดยตรงนอกจำกนี้ควำมไม่ชัดเจนในกฎหมำยเกี่ยวกับกำร

บริหำรจัดกำรทรัพย์สินของวัดท่ีก�ำหนดเพียงหลักเกณฑ์กว้ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของวัด โดย

ไม่ได้บัญญัติถึงกำรตรวจสอบ กำรรำยงำน กำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ ควำมรับผิดและบทลงโทษก็เป็นอีก

ปัจจัยหน่ึงที่สนับสนุนให้วัดถูกใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินด้วย ส�ำหรับปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กรณีกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน พบว่ำมีปัญหำอุปสรรคที่
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ส�ำคัญมี 2 ประกำร คือปัญหำในกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัด และปัญหำในกำรติดตำมทรัพย์สินที่

เก่ียวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน โดยปัญหำในกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัด เน่ืองจำก

วัดไม่ได้ถูกก�ำหนดให้เป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนธุรกรรม กำรเข้ำถึงข้อมูลของส�ำนักงำนป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงินเพ่ือตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัของวัดและผูเ้ก่ียวข้องจงึเป็น

ไปได้ยำกท้ังยังไม่สำมำรถด�ำเนินคดีกับบุคคลผู้กระท�ำควำมผิดมูลฐำน และบุคคลผู้กระท�ำควำมผิดฐำน

ฟอกเงินได้ ส่วนปัญหำในกำรติดตำมทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน เนื่องจำก

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำธุรกรรมของวัด จึงเป็นกำร

ยำกที่จะติดตำมร่อยรองทำงกำรเงินของอำชญำกร ตลอดจนกำรพิสูจน์ทรำบถึงแหล่งที่มำของเงินหรือ

ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับกำรกระท�ำควำมผิด เจ้ำหน้ำท่ีไม่สำมำรถยึดหรืออำยัดเงินหรือทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับ

กำรฟอกเงินได้ ไม่สำมำรถตดิตำมทวงคืนเงนิหรือทรัพย์ให้กลับคืนสู่แผ่นดนิหรือเจำ้ของทีแ่ท้จริงได้ รวมถงึ

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

 ดังน้ัน จึงเสนอแนะให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยก�ำหนดให้วัด รวมถึงองค์กรทำงศำสนำทุกประเภทในประเทศไทยซึ่งเป็น

นิติบุคคลประเภทหนึ่ง อยู่ในค�ำนิยำมของผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ที่มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท�ำ

ธุรกรรมทัง้ในกรณีท่ีมกีำรบรจิำคเงินหรอืทรพัย์สนิทีม่มีลูค่ำเกินกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนด หรือกรณีท่ีกำรบริจำค

เงินหรอืทรพัย์สนิมเีหตอุนัควรสงสยั โดยให้ผูม้อี�ำนำจหรือตวัแทนของวดัมหีน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้บริจำค จัดให้ผู้บริจำคแสดงตนก่อนกำรบริจำคบันทึกข้อเท็จจริงต่ำงๆ เก่ียวกับกำร

บริจำค และจัดเก็บเอกสำรที่จ�ำเป็นท้ังหมดเพ่ือกำรตรวจสอบ อันจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิกรณีกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงนิ และเพ่ิมประสทิธิภำพในกำร

บังคับใช้พระรำชบัญญตัิป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 ให้ดียิง่ขึ้น ยิ่งไปกว่ำนั้นยังเป็นกำร

ช่วยธ�ำรงรักษำพระพุทธศำสนำอีกด้วย

ค�าส�าคัญ: กำรป้องกันและปรำบปรำม, กำรฟอกเงิน

ABSTRACT

 The purpose of this study is to provide the clear, appropriate and effective legal measures 

for the prevention and suppression of money laundering by using temples as the way of money 

laundering. In the present day, religious activities are being introduced into the pursuit of business 

interests called “Buddhist Commercial”. Merit is becoming a commodity by creating the beliefs 

that merit makes life better. Because of the measures on the supervision of temples and temples’ 
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properties are unclear, lax and inconsistent with the change of social, economic and political 

context and Thai Anti-Money Laundering Act does not cover the investigation of temple 

transactions make related parties with the temples or the criminals used the temples to money 

laundering sources for cover up or change the money derived from the crime to become lawful 

money in various ways. As it appears, it is public in many cases.

 The study indicated that the main factor that made temples are the way of money laundering 

is the power to monitor the transaction of the temples because the temples are not formulated 

as the definition of the professions under Section 16 of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 

(1999). Therefore, the temples do not report the transaction to the Anti-Money Laundering 

Office(AMLO) thus AMLO has no power to directly investigate the transaction of the temples. In 

addition, the lack of clarity in the laws about the property management of temples, which set  

the rules in a broad way and not prescribed to inspection, reporting, public disclosure, liability 

and penalties ,are another factor supporting the temples being used as the ways of money 

laundering. There are 2 major problems of the prevention and suppression of money laundering 

by using temples as a way of money laundering. One is the problem in monitoring the transaction 

of the temples. Because of the temples are not designated as an agency that is required to  

report the transaction. Accordingly, AMLO is difficult to access the data for monitoring suspicious 

transactions of temples and the related parties and it also can not prosecute the offender  

who committed the predicate offenses and money laundering offenses. Another problem isthe 

asset tracking related to the money laundering offenses. It is difficult to monitoring the criminals’ 

financial traces as well as proving the sources of money or properties related to the offense 

because of AMLO lacks of the information related to the transaction of the temples. The Officials 

cannot seize or attach money or properties related to money laundering and cannot return money 

or properties back to the realm or true owners. It also causes damage to the economy of  

the country as well.

 Therefore, it is proposed to amend Section 16 of Anti-Money Laundering Act B.E.  

2542 (1999) by defining the temples including all types of religious organizations in Thailand, 

which are juristic persons, are the professions under Section 16shall have the duty to report any 

transactions to AMLO when it is carried out in case of money or properties donations exceeding 

the legal limit or is a suspicious transaction. The authority or representative of the temples have 

a duty to undertake donors due diligence, require all donors to identify themselves prior  
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to conducting any donation, record the donation’s facts and keep all the necessary documents 

for inspection. This will solve the problems of the prevention and suppression of money laundering 

by using temples as the way of money laundering, increase efficiency in the enforcement  

of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999). Moreover it also helps to maintain Buddhism  

as well.

Keyword: prevention and suppression, money laundering

บทน�า

   สภำพสังคมโลกในยุคปัจจุบันที่เป็นผล

มำจำกกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรโทรคมนำคม

และเทคโนโลยีสำรสนเทศส่งผลให้เกิดสังคมไร้

พรมแดน ประเทศต่ำงๆ สำมำรถติดต่อสื่อสำร

ระหว่ำงกันได้สะดวกและรวดเร็วมำกย่ิงขึ้น มีกำร

รับส ่ง  แลกเปลี่ยนข ้อมูลต ่ำงๆ ผ ่ำนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่ำกำรพัฒนำดังกล่ำวจะก่อให้

เกิดผลดต่ีอระบบเศรษฐกิจ สงัคม และกำรเมอืงทัง้

ในระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ  

แต่ในขณะเดียวกันควำมเจริญก้ำวหน้ำย่ิงมำกข้ึน

เพียงใด อำชญำกรรมก็ย่ิงเพ่ิมขึ้นเป็นเงำตำมตัว

ด้วยเช่นกัน โดยอำชญำกรรมในสังคมไร้พรมแดน

น้ีได้เปลี่ยนรูปแบบจำกเดิมที่เป็นกำรกระท�ำผิด 

โดยล�ำพังเพ่ือบุคคลหนึ่งหรือสองคน ซึ่งเรียกว่ำ 

อำชญำกรรมท้องถนน (Street Crime) ไปสูร่ปูแบบ

ขบวนกำรที่มีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น เรียกว่ำ 

องค์กรอำชญำกรรม (Organized Crime) องค์กร

นี้เกิดจำกกำรรวมกันของอำชญำกรรมหลำยอย่ำง 

ซึ่งมีโครงสร้ำงของกำรท�ำงำนท่ีสลับซับซ้อนและ 

มีกำรติดต่อประสำนงำนกัน กิจกรรมส�ำคัญของ

องค์กรอำชญำกรรมคือ กำรสนองควำมต้องกำร

สินค้ำและบริกำรที่ผิดกฎหมำย เช่น กำรพนัน  

กำรค้ำประเวณี กำรค้ำยำเสพติด และรูปแบบอ่ืน

ของกำรบริกำรแก่ลูกค้ำ (ชัยนันท์ แสงปุตตะ, 

2541) ซึง่ผลตอบแทนของอำชญำกรรมในลกัษณะ

นี้มีจ�ำนวนมำกมำยมหำศำลทั้งในรูปของตัวเงิน

หรือทรัพย์สิน อำชญำกรจึงจ�ำต้องหำวิธีกำร 

แปรสภำพ เปลี่ยนรูปเงินหรือทรัพย์สินที่เก่ียวกับ

กำรกระท�ำควำมผิดให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ี

เสมอืนว่ำได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย เพือ่จะได้น�ำ

เงนิหรอืทรพัย์สนิเหล่ำนัน้ย้อนกลบัไปใช้เป็นทนุใน

กำรขยำยหรอืหล่อเลีย้งเครอืข่ำยอำชญำกรรม และ

เพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ในกำรประกอบอำชญำกรรม

ให้มำกขึน้อนัเป็นผลให้มกีำรประกอบอำชญำกรรม

มำกขึ้นและกว้ำงขวำงข้ึน ย่ิงไปกว่ำน้ันยังเป็น 

กำรสร้ำงปัญหำท่ีทวีควำมรุนแรงให้กับสังคม 

โดยส่วนรวม (ปรัชญำ พำนทอง, 2558)

 กำรน�ำเอำกิจกรรมทำงศำสนำไปสู่กำร

แสวงหำประโยชน ์ เชิ ง ธุร กิจ หรือท่ี เ รียกว ่ำ  

“พุทธพำณิชย์” นี ้ประกอบกับกำรตรวจสอบ ก�ำกับ

ดูแลทำงด้ำนกำรเงินของวัด ท่ีมีระบบกำรก�ำกับ

ดูแลที่หละหลวมได้กลำยเป็นช่องว่ำงให้บุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับทำงวัดหรืออำชญำกรใช้วัดเป็นแหล่ง
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ฟอกเงินแหล่งใหม่ เพ่ือปกปิด หรือเปลี่ยนสภำพ

เงนิทีไ่ด้มำจำกกำรกระท�ำควำมผดิให้กลำยเป็นเงิน

ท่ีได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำยด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  

(วีระพงษ์ บุญโญภำส, 2542) เช่น กำรบริจำคเงิน

ให้วัด โดยผู้บริจำคตกลงให้วัดท�ำสัญญำจ้ำงผู้

บริจำคเป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงภำยใน

วัดในงบประมำณท่ีค่อนข้ำงสงู แต่จ่ำยจรงิในอตัรำ

ท่ีต�่ำ กำรน�ำเงินจ�ำนวนมำกท่ีได้จำกกำรกระ

ท�ำควำมผิดมูลฐำนไปบริจำคเพ่ือน�ำใบอนุโมทนำ

บตัรไปหักลดภำษ ีกำรน�ำรถยนต์ทีจ่ดทะเบยีนกำร

ได้มำโดยไม่ถูกต้องหรือหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีไป

บริจำคให้แก่พระภิกษุที่มีควำมสนิทสนมเพ่ือหลีก

เลีย่งกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัเหน็ได้จำก

ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ปรำกฏข่ำวเก่ียวกับวัดและ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกับวดัเข้ำไปเกีย่วข้องกับกำรฟอก

เงินหลำยกรณี (วำทินี หวังไพบูลย์, 2558)

 ดังน้ัน จึงมีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่ำง

ยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีมำตรกำรทำงกฎหมำยที่

ชัดเจนและเหมำะสม เพ่ือป้องกันและปรำบปรำม

มิให้วัดถูกใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน และ

ปกป้องมิให้พระพุทธศำสนำเกิดควำมมัวหมอง 

โดยกำรศึกษำในครั้งนี้มุ ่งศึกษำพระรำชบัญญัติ

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 

และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวิเครำะห์หำเหตปัุจจยั

ท่ีท�ำให ้ วัดกลำยเป็นช ่องทำงในกำรฟอกเงิน  

รวมถึงศึกษำเก่ียวกับมำตรกำรในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมของประเทศไทยว่ำมีมำตรกำรใน 

กำรจัดกำรปัญหำกรณีกำรใช้วัดเป็นช่องทำงใน 

กำรฟอกเงินอย่ำงไรบ้ำง เพื่อให้กำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิกรณีกำรใช้วัดเป็นช่องทำง 

ในกำรฟอกเงินมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น

ผลการวิจัย

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในปัจจุบัน กฎหมำย

ที่ใช้ในกำรก�ำกับดูแลวัดซึ่งเป็นองค์กรทำงศำสนำ

ในประเทศไทย คือ พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  

พ.ศ.2505 ยังไม่มีกำรก�ำหนดวิธีกำรในกำรบริหำร

จัดกำร กำรก�ำกับดูแล และกำรตรวจสอบวัด  

พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเงินและทรัพย์สินท่ีชัดเจน 

ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบททำงสังคม 

เศรษฐกิจ และกำรเมือง ส่งผลให้วัดมีควำมเส่ียง

สูงในกำรถูกใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินของ

อำชญำกร จึงจ�ำเป็นต้องศึกษำเก่ียวกับมำตรกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิขององค์กรทำง

ศำสนำในต่ำงประเทศเปรยีบเทยีบกับประเทศไทย 

เพ่ือเสนอแนะแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำดังกล่ำว

 ประเทศไทย มำตรกำรในกำรก�ำกับดูแล

องค์กรทำงศำสนำ โดยเฉพำะวัดนั้น เป็นไปตำม 

พระรำชบัญญัติคณะสงฆ ์  พ.ศ.2505 และ 

กฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องโดยกำรบริหำรจัดกำรศำสน

สมบัติซึ่งเป็นทรัพย์สินของพระพุทธศำสนำแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ศำสนสมบัติกลำง และศำสน

สมบัติของวัด โดยกำรบริหำรจัดกำรศำสนสมบัติ

กลำงเป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำนพระพุทธ

ศำสนำแห่งชำติ และให้ถือว่ำส�ำนักงำนพระพุทธ

ศำสนำแห่งชำตเิป็นเจ้ำของศำสนสมบตักิลำงด้วย

ซึ่งจะต้องด�ำเนินกำรโดยได้รับควำมเห็นชอบของ

มหำเถรสมำคมส่วนกำรบรหิำรจดักำรศำสนสมบตัิ

ของวัดนั้น เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีของเจ้ำอำวำสซึ่งเป็น

ผูแ้ทนนติบิคุคลโดยมไีวยำวัจกรหรอืผูจ้ดัประโยชน์

ของวัดเป็นผู้ช่วย โดยเจ้ำอำวำสจะต้องดูแลรักษำ

และจัดกำรศำสนสมบัติของวัดตำมวิธีกำรที่
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ก�ำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511)  

ซึง่ก�ำหนดหลกักำรในกำรจดักำรทรพัย์สนิ กำรเก็บ

รักษำเงิน และกำรจัดท�ำบัญชีของวัด และต้อง

จดักำรศำสนสมบตัขิองวัดต้องเป็นไปในทำงรกัษำ

ผลประโยชน์ของวัด หำกเจ้ำอำวำสหรือผู ้แทน 

เจ้ำอำวำสหรือผู ้จัดประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง

ด�ำเนินกำรจัดประโยชน์แทนวัดโดยมิชอบทั้งรู้และ

ไม่รู้เท่ำถึงกำรณ์ เจ้ำอำวำสย่อมต้องมีผลผูกพัน

ทำงกฎหมำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และกฎหมำยอ่ืนๆ

 ส�ำหรับประเทศไทยและประเทศศรีลังกำ

หน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลองค์กรทำง

ศำสนำไม่ใช่หน่วยงำนด้ำนภำษีอำกรหรือหน่วย

งำนด้ำนควำมยุติธรรม แต่เป็นหน่วยงำนด้ำนกำร

ศำสนำ โดยประเทศไทยเป็นหน้ำที่ของส�ำนักงำน

พระพุทธศำสนำแห่งชำต ิและประเทศศรลีงักำเป็น

หน้ำที่ของกรมพุทธศำสนำ แต่เมื่อพิจำรณำถึง

อ�ำนำจหน้ำที่ของทั้ง 2 หน่วยงำน กลับพบว่ำ 

อ�ำนำจในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยมี

ควำมแตกต่ำงกัน โดยกรมพุทธศำสนำของประเทศ

ศรีลังกำมีอ�ำนำจในกำรบังคับให้วัดกระท�ำกำร

ต่ำงๆ และอ�ำนำจในกำรลงโทษกรณทีีม่กีำรละเมดิ

กฎหมำยมำกกว่ำส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่ง

ชำติของประเทศไทย 

  ในส่วนของกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ 

องค์กรทำงศำสนำมีสถำนะเป็นองค์กรไม่แสวงหำ

ก�ำไรที่มีวัตถุประสงค์และกำรด�ำเนินงำนเพ่ือกำร

ศำสนำ ซึ่งอำจมีรูปแบบกำรจัดองค์กรท่ีแตกต่ำง

กัน เช่น องค์กรกำรกุศล สถำบนัทำงศำสนำ เป็นต้น 

และมสีถำนะเป็นนติิบคุคล ยกเว้นประเทศศรลีงักำ

ทีไ่ม่มคีวำมชดัเจนว่ำวัดมสีถำนะเป็นนติิบคุคลหรอื

ไม่ (ฉลอง ช่วยธำนี, 2555) ซึ่งควำมเป็นนิติบุคคล

ขององค์กรทำงศำสนำจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีกำรจด

ทะเบยีนต่อองค์กรท่ีท�ำหน้ำท่ีก�ำกบัดแูล และก่อให้

เกิดสิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องเมื่อ

อ�ำนำจในกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัดโดย

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินม ี

ข้อจ�ำกัด ประกอบกับควำมไม่ชัดเจนในกฎหมำย

เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของวัด ส่งผล

ให้เกิดปัญหำอุปสรรคในกำรป้องกันและปรำบ

ปรำมกำรฟอกเงนิจำกกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำร

ฟอกเงิน โดยปัญหำอุปสรรคท่ีส�ำคัญมี 2 ประกำร 

คือปัญหำในกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัด 

และปัญหำในกำรติดตำมทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับ

กำรกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน ปัญหำในกำร

ตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัด จำกกำรศึกษำ

กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินทั้ง

ต่ำงประเทศและประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็น Bank 

Secrecy Act 1970 ของประเทศสหรัฐอเมริกำ 

Financial Transaction Reports Act 1988 ของ

ประเทศออสเตรเลีย (ปิยพันธ์ สำรำกรบริรักษ์, 

2534) กฎหมำยของรัฐบำลกลำง ฉบับที่ 115-FZ 

เร่ือง กำรปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรให้ควำม

ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร ้ำยของ

ประเทศรัสเซีย  F inancia l  Transact ions 

Reportings Act No.6 of 2006 ของประเทศศรี

ลังกำ และพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 ของประเทศไทย ต่ำงก็ไม่

ได้ก�ำหนดให้องค์กรทำงศำสนำเป็นหน่วยงำนที่

มีหน้ำที่ต ้องรำยงำนธุรกรรม ทั้งที่องค์กรทำง

ศำสนำเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งท่ีมีเงินและ

ทรัพย์สินหมุนเวียนเป็นจ�ำนวนมำก และมีบุคคลที่

เก่ียวข้องจ�ำนวนมำก ส�ำหรับประเทศไทยเมื่อไม่มี

กำรก�ำหนดให้วัดมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรธุรกรรม 
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กำรเข้ำถึงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรม 

ที่มีเหตุอันควรสงสัยของวัดและผู้เก่ียวข้องจึงเป็น

ไปได ้ยำก วัดจึง ถูกอำชญำกรน�ำไปใช ้ เ พ่ือ

วัตถุประสงค์ในกำรโยกย้ำยทรัพย์สินให้รอดพ้น

จำกมำตรกำรยึด/อำยัดต่ำงๆและถูกน�ำไปใช้เพ่ือ

ปกปิดหรือปิดบังกำรแปลงสภำพเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ผิดกฎหมำยให้กลำยเป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีถูก

กฎหมำย ส่งผลให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงินโดยกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน

เป็นไปได้ยำกทั้งยังไม่สำมำรถด�ำเนินคดีกับบุคคล

ผูก้ระท�ำควำมผดิมลูฐำน และบคุคลผูก้ระท�ำควำม

ผิดฐำนฟอกเงินได้

 ปัญหำในกำรติดตำมทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง

กับกำรกระท�ำควำมผดิฐำนฟอกเงนิ เมือ่ส�ำนักงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่มีข้อมูลที่

เ ก่ียวข้องกับกำรท�ำธุรกรรมของวัดท�ำให้กำร

ติดตำมร่อยรองทำงกำรเงินของอำชญำกรท่ีใช้วัด

เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินตลอดจนกำรพิสูจน์

ทรำบถึงแหล่งท่ีมำของเงินหรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับ

กำรกระท�ำควำมผดิเป็นไปได้ยำก ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่

ไม ่สำมำรถยึดหรืออำยัดเงินหรือทรัพย ์สินที่

เก่ียวข้องกับกำรฟอกเงินได้ ไม่สำมำรถติดตำมทวง

คืนเงินหรือทรัพย์ให้กลับคืนสู่แผ่นดินหรือเจ้ำของ

ทีแ่ท้จรงิได้รวมถึงก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

สรุปข้อเสนอแนะ

 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรใช้วัดเป็นช่อง

ทำงในกำรฟอกเงินในประเทศไทยเป็นวิธีกำร  

ฟอกเงินท่ีแนบเนียนกว่ำกำรฟอกเงินในองค์กร 

อื่นๆ เนื่องจำกกำรท�ำบุญกับวัดเป็นวิธีกำรท่ี

พุทธศำสนิกชนนิยมกันมำกที่สุด บุญถูกท�ำให้

กลำยเป็นสินค้ำตัวหนึ่งของวัดท่ีเพ่ิมยอดขำยข้ึน

เร่ือยๆ ตำมรำยจ่ำยจำกกำรลงทุนในถำวรวัตถุ

ของวัด มีกำรน�ำเอำกิจกรรมทำงศำสนำไปสู่กำร

แสวงหำประโยชน์เชิงธุรกิจ ในขณะที่กฎหมำยที่

ควบคุมกำรบริหำรจัดกำรเงินและทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีควำมชัดเจน เป็นรูปธรรมประกอบกับ 

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก

เงิน พ.ศ.2542 ที่บังคับใช้อยู ่ในปัจจุบันก็ไม่

สำมำรถตรวจสอบและติดตำมทรัพย์สินที่เก่ียวกับ

กำรฟอกเงินโดยกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอก

เงนิได้ จงึเป็นช่องโหว่ของกฎหมำยให้อำชญำกรใช้

วัดเป็นช่องทำงในกำรปกปิด หรือเปลี่ยนสภำพเงิน

และทรัพย์สินท่ีได้มำจำกกระท�ำควำมผิดให้กลำย

เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกกฎหมำยเพิ่มมำกขึ้น ซึ่ง

ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและควำมมั่นคงของ

ประเทศ ตลอดจนควำมศรทัธำของพทุธศำสนิกชน

 ดงัน้ัน เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำอปุสรรคใน

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินกรณีกำร

ใช ้วัดเป ็นช ่องทำงในกำรฟอกเงิน และเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติ

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 ให้

ดี ย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรปกป้องเก้ือหนุนให้

พระพุทธศำสนำมีควำมเข้มแข็ง และตั้งอยู่บน

ครรลองท่ีถูกต้องตำมพระธรรมวนัิย ผูศ้กึษำจงึมข้ีอ

เสนอแนะดังนี้

 1.  แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 16 แห่งพระรำช

บัญญัติป ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  

พ.ศ.2542 โดยก�ำหนดให้วัด รวมถึงองค์กรทำง

ศำสนำทุกประเภทในประเทศไทยซึ่งเป็นนิติบุคคล

ประเภทหนึ่ง อยู่ในค�ำนิยำมของผู้ประกอบอำชีพ

ตำมมำตรำ 16 ซึง่จะท�ำให้มหีน้ำทีต้่องรำยงำนกำร

ท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
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กำรฟอกเงินเช่นเดียวกับสถำบันกำรเงิน นิติบุคคล

ที่ด�ำเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวกับกำรเงินตำมที่กฎหมำย

บัญญัติทั้งในกรณีท่ีมีกำรบริจำคเงินหรือทรัพย์สิน

ท่ีมมีลูค่ำเกินกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนด หรอืกรณีท่ีกำร

บริจำคเงินหรือทรัพย์สินมีเหตุอันควรสงสัย โดยให้

ผู้มีอ�ำนำจหรือตัวแทนของวัดมีหน้ำที่ในกำรตรวจ

สอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ ผู้บริจำค จัดให้

ผู ้บริจำคแสดงตนก่อนกำรบริจำคและจัดเก็บ

เอกสำรที่จ�ำเป็นทั้งหมดเพ่ือกำรตรวจสอบ

 2.  ให้มีกำรแก้ไขปรบัปรงุพระรำชบญัญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง

ในประเด็นท่ีจะช่วยให้กำรก�ำกับดูแลกำรบริหำร

จดักำรวัดและทรพัย์สนิเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ

และช่วยสนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงินโดยกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน 

เช่น วิธีกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ชัดเจน บัญชี

และกำรตรวจสอบกำรควบคุมตรวจสอบและกำร

ถ่วงดุลอ�ำนำจของผู้เก่ียวข้องกับวัด ควำมรับผิด

ของผู้มอบอ�ำนำจและผู้รับมอบอ�ำนำจที่ผูกพันวัด 

อ�ำนำจในกำรตรวจสอบหน่วยงำนทีม่หีน้ำทีใ่นกำร

ก�ำกับดูแลวัด รวมทั้งบทลงโทษในกรณีท่ีมีกำร

ฝ่ำฝืนเกิดขึ้น

 3.  ให้ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

รวบรวมและพัฒนำฐำนข้อมูลข้อสนเทศอย่ำงเป็น

ระบบเก่ียวกับวัดทัง้หมด เช่น ข้อมลูพ้ืนฐำนของวัด 

ข้อมูลเก่ียวกับพระภิกษุ ข้อมูลทรัพย์สินและกำร

เงินของวัด เป็นต้น และเปิดเผยให้สำธำรณะได้

ทรำบ อันจะช่วยในเรื่องของควำมโปร่งใส ลดข้อ

กังขำของประชำชน และลดควำมเสีย่งในกำรใช้วัด

เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน

 4.  จดัให้มคีวำมร่วมมอื กำรประสำน และ

กำรแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจ

หน้ำที ่ได้แก่ ส�ำนกังำนป้องกันและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงิน ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ กรม

กำรศำสนำ กรมสรรพำกร และหน่วยงำนอ่ืนที่

เก่ียวข้อง เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเก่ียวกับวัด

และองค์กรทำงศำสนำทุกประเภทอย่ำงครบถ้วน 

และสร้ำงกลไกที่ให้หลักประกันว่ำหน่วยงำน ที่มี

อ�ำนำจหน้ำที่จะสำมำรถใช้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องร่วม

กันได้ทันที เพ่ือป้องกันปรำบปรำม และสืบสวน

สอบสวน เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ

วัดหรือองค์กรทำงศำสนำทุกประเภท ก�ำลังถูกใช้

เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน

 5.  สนับสนุนให้องค์กรภำคสังคมมีส่วน

ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรวัดและทรัพย์สินของวัด 

ตลอดจนกำรตรวจสอบและกำรรำยงำนเมื่อพบ

ควำมผิดปกติเกิดข้ึน เน่ืองจำกวัดเป็นองค์กรที่มี

ควำมสมัพันธ์ใกล้ชดิกับประชำชนและสงัคมท่ัวไป 

เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำวัด และกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำเพ่ือศึกษำอิทธิพลของรูปแบบกำรปฏิบัติธรรม  

กำรบริหำรจัดกำร ลักษณะสถำนปฏิบัติธรรมท่ีส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน 

ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ เก็บข้อมูลจำกบุคคลที่เคยปฏิบัติธรรมและเข้ำมำปฏิบัติธรรมในหลักสูตรต่ำงๆ ท่ี

ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558รวมจ�ำนวน 400 คน 

วิเครำะห์ผลด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น ผลกำรวิจัยพบว่ำผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญ

วิปัสสนำกรรมฐำนในภำพรวมพบว่ำ รูปแบบกำรปฏิบัติธรรม ได้แก่ ควำมสมบูรณ์ของหลักสูตร สถำนที่

ปฏิบัติธรรม ได้แก่ สถำนท่ี และวิทยำกรมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน 

ค�าส�าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน, รูปแบบกำรปฏิบัติธรรม, ลักษณะสถำนปฏิบัตธรรม

ABSTRACT

 The purpose of this research is to study the impact of the format of meditation retreats 

and the management of facilities where they are held on the degree of fulfillment participants 

experience as they practice meditation. This research employed quantitative research methods 

with data collected from 400 individuals who attended retreat(s) at the Young Buddhist Association 

of Thailand under Royal Patronage (YBAT) from 2016-2017. The data was then analyzed using 

hierarchical regression analysis techniques. This research has found that in terms of the format 

of retreats, the wholesomeness of the program was the most significant factor in helping the 

participants to achieve a fulfilling experience. In terms of logistical factors, it was the venue and 

dhamma lecturers which had the most significant impact.

Keywords: Effectiveness in Meditation, Dhamma Practice Model, Dhamma Practice Venue 
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บทน�า

 สังคมไทยเป็นอีกสังคมหนึ่ง ท่ีก�ำลังเผชิญ

กับป ัญหำ ท่ี เ กิดจำกกำร เปลี่ ยนแปลงของ

สถำนกำรณ์โลกและกระแสสังคมที่เกิดขึ้นอย่ำง

หนักในปัจจุบัน ปัญหำระดับชำติท่ีต้องแก้ไขอย่ำง

เร่งด่วน อำท ิปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำสงัคม รวม

ทั้งปัญหำยำเสพติด ซึ่งเป็นอีกปัญหำส�ำคัญที่มี

สถิติเพ่ิมขึ้นทุกวันจำกอดีตที่ผ่ำนมำ สำเหตุของ

ปัญหำมำจำกกำรไม่รู้จักพอ แก่งแย่งแข่งขันกัน 

ชิงดีชิงเด ่นกันอย่ำงไม่มีคุณธรรม จริยธรรม  

เพ่ือให้ได้ลำภ ยศ สักกำระ สรรเสริญ อ�ำนำจ และ

วัตถุนิยม ท่ีเข้ำใจว่ำจะน�ำควำมสุขมำให้กับตัวเอง

ได้ และค�ำว่ำควำมสขุทีค่นส่วนใหญ่แสวงหำอยู่ใน

ทุกวันน้ี เป็นเพียงควำมสุขชั่วครำว เป็นควำมสุขที่

แขวนอยู่บนเส้นด้ำย โดยเกิดจำกกำรเสพกำมคุณ

อำรมณ์ในด้ำนกำรเห็น กำรสัมผัสในรูป รส กลิ่น 

เสียง ผัสสะ และธรรมำรมณ์โดยกำรแสวงหำเพ่ิม 

เพียงทำงด้ำนทรัพย์สิน เงินทอง วัตถุนิยม กำรมี

อ�ำนำจ และบำรมีในสังคมเท่ำน้ัน โดยไม่สนใจใน

วิธีกำรและแนวทำงท่ีจะได้มำซึ่งสิ่งท่ีตนต้องกำร

นั้นว่ำจะถูกหรือผิดอย่ำงไร คนในสังคมไม่สนใจที่

จะหำควำมสุขท่ีแท้จริงของชีวิต คนในสังคม

ปัจจุบันต้องดิ้นรน แก่งแย่งกัน มีควำมเห็นแก่ตัว

มำก ขำดสต ิขำดเครือ่งยึดเหน่ียวจติใจทีจ่ะให้เกรง

กลวัต่อกำรกระท�ำผดิหรอืบำปกรรม ปล่อยให้กิเลส

เข้ำครอบง�ำจิตใจ ท�ำให้สังคมเกิดควำมวุ่นวำย 

สบัสน หลงทำง ประชำชนปรำศจำกควำมปลอดภัย

ในกำรด�ำเนินชีวิต

 กำรแก้ไขปัญหำนอกจำกจะใช้แนวทำง

ป้องกันปรำบปรำมในด้วยวิธีกำรทำงกฎหมำยของ

ภำครัฐแล้ว กำรน�ำหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธ

ศำสนำ มำประยุกต์ปรับใช้เพื่อเป็นกำรกล่อมเกลำ

จิตใจ ก็นับเป็นอีกวิธีกำรหนึ่งที่ส�ำคัญย่ิงในกำรท่ี

จะแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ทั้งปัญหำเล็ก ปัญหำใหญ่ 

ในสังคมได้เป็นอย่ำงดีย่ิง เพรำะ “จิตใจ” ถือได้ว่ำ

เป็นพ้ืนฐำนที่ส�ำคัญย่ิงท่ีมีอิทธิพลในกำรท่ีจะ 

เลือกท�ำและไม่ท�ำในทุกสิ่งทุกอย่ำงทั้งที่ถูกต้อง

และไม่ถูกต้อง กำรใช้หลักธรรมค�ำสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้ำเข้ำมำช่วยขัดเกลำจิตใจของคนใน

สังคมให้ลดละจำกกิเลส คือควำมโลภ ควำมโกรธ 

และควำมหลง ซึ่งเป็นกิเลสท่ีน�ำพำชีวิตไปสู่ควำม

ทุกข์ให้ลดน้อยลง หรือหมดไปจำกจิตใจ วิธีกำร 

ทีจ่ะน�ำธรรมมำใช้ในกำรพัฒนำจติใจท�ำได้หลำยวิธี 

อำทิเช่น กำรปฏิบัติธรรมและศึกษำหลักธรรมตำม

แนวพุทธศำสนำ ได้แก่ กำรปฏิบัติ สมถกรรมฐำน 

และวิปัสสนำกรรมฐำน หรือกำรเจรญิสตปัิฏฐำน 4 

เพ่ือเป็นกำรท�ำจิตให้สงบ มีสติรู้ อยู่กับปัจจุบัน  

ก่อให้เกิดปัญญำคิด รู้ถึงควำมเป็นจริง รู้ว่ำสิ่งใดดี  

สิ่งใดชั่ว สิ่งใดถูก สิ่งใดผิดสิ่งใดควรท�ำ และสิ่งใด

ควรงดเว้น อันจะเป็นภูมิคุ ้มกันตัวเองได้เป็น 

อย่ำงดี ละจำกกำรกระท�ำผิด คิดชั่ว ท�ำให้เป็นคน 

ที่มีจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักกำรให้และ

กำรเสียสละ ส ่งผลให้สังคมไทยมีควำมสงบ

เรยีบร้อย ประชำชนอยู่กันอย่ำงมมีติรไมตร ีปัญหำ

และภัยสังคมต่ำง ๆ จะลดน้อยลงไป กำรปฏิบัติ

ธรรมและกำรศึกษำหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ  

จึงเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้กับคนทุกคน ประชำชน

ของประเทศให้รอดพ้นจำกปัญหำต่ำงๆ ในสังคม 

ให้พ้นจำกควำมทุกข์ที่ต้องพบเจออยู่เป็นประจ�ำ  

ได้พบกับควำมสุขที่แท้จริงของชีวิต รวมทั้งเป็น 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 กำรวิจยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ก�ำหนดวตัถุประสงค์

ของกำรศกึษำไว้ คอื เพ่ือศกึษำอทิธิพลของรปูแบบ

กำรปฏิบัติธรรม กำรบริหำรจัดกำร ลักษณะสถำน

ปฏิบัติธรรมที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญ

วิปัสสนำกรรมฐำน

การทบทวนวรรณกรรม

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบกำร

ปฏิบัติธรรม

 เชมเย สยำดอ หรือพระกัมมัฏฐำนำจริยะ 

อู ชนำกำภิวงศ์ (2557)กล่ำวว่ำ กรรมฐำนใน

พระพุทธศำสนำมอียู ่2 แบบ คอื (1) สมถกรรมฐำน 

หมำยถึง สมำธิ หรือสภำวะจิตท่ีสงบเมื่อจิตเรำ 

ตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว 

ก็เรียกว่ำ จิตมีสมำธิ หำกเรำต้องกำรให้จิตม ี

สมำธิสูงขึ้นๆ ครูบำอำจำรย์จะสอนให้ฝึกปฏิบัติ 

สมถกรรมฐำน โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรบรรลุถึง

สมำธิระดับสูงขึ้นไป ซึ่งเรียกว่ำ ฌำน หรือ อัปปนำ 

(Zhan ในภำษำพม่ำ, Chan ในภำษำจีน และ Zen 

ในภำษำญ่ีปุ่น – ในท่ีน้ี Zen จึงแปลว่ำ “สมำธิ” 

แต่มีบัณฑิตทำงพุทธศำสนำบำงท่ำนแปลค�ำนี้ 

ไว้ว่ำ “สมถกรรมฐำน”) กำรฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐำน 

คือกำรตั้งใจฝึกให้จิตจดจ่ออยู ่กับอำรมณ์ใด

อำรมณ์หนึ่งเพียงอำรมณ์เดียว เช่น ลมหำยใจ,  

กสินต่ำง ๆอสุภ ฯลฯ เพ่ือให้บรรลุถึงสมำธิที่ล�้ำลึก

ในระดับที่สูงขึ้นไป

 พุทธศำสนิกชนส่วนใหญ่ปฏิบั ติสมถ

กรรมฐำนด้วยกำรตำมดูลมหำยใจ ดังท่ีเรียกตำม

ภำษำบำลว่ีำ อำนำปำนสติ กำรปฏิบัตสิมกรรมฐำน

แบบน้ีเริ่มต้นด้วยกำรก�ำหนดดูลมหำยใจเป็น

อำรมณ์เดียวของกรรมฐำน เอำใจจดจ่ออยู ่ ท่ี 

ลมหำยใจเข้ำ-ออกโดยส่งจติไปรบัรูอ้ยู่ทีป่ลำยจมกู 

เมื่อหำยใจเข้ำ ลมหำยใจเข้ำผ่ำนท่ีปลำยจมูก  

จิตรับรู้และก�ำหนดรู้ในใจว่ำ “เข้ำ” หรือ “หำยใจ

เข้ำ” เมือ่หำยใจออก-ลมหำยใจผ่ำนปลำยจมกูออก

มำ จิตรับรู ้และก�ำหนดรู ้ในใจว่ำ “ออก” หรือ 

“หำยใจออก” ให้จิตจดจ่อนิ่งอยู่ท่ีปลำยจมูกและ

ก�ำหนดรู้ “เข้ำ” –“ออก”-“เข้ำ”-“ออก” อยู่อย่ำงน้ี

เรื่อยไป

 (2) วิปัสสนำญำณ หมำยถึง กำรหย่ังรู้ 

ปัญญำทีห่ยัง่เข้ำไปเหน็สภำพธรรมทำงกำยและจติ

ตำมควำมเป็นจริงเรียกว่ำ วิปัสสนำญำณ ในกำร

ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน (กรรมฐำนที่ก่อให้เกิด

ปัญญำ) จนสำมำรถรู้ถึงธรรมชำติท่ีแท้จริงของ

รูป-นำม (สภำพธรรมทำงกำยและจิตหรือ อำกำร

ทำงกำยและจิต-ผู้แปล) ว่ำมีลักษณะเป็น อนิจจัง 

ทกุขงั อนตัตำได้นัน้ ผูป้ฏบิตัจิ�ำต้องมสีมำธิท่ีลกึพอ 

วิธีปฏิบัติก็คือ เอำสติก�ำกับตำมรู้สภำพธรรมทำง

กำยและทำงจิต (อำกำรของกำยและจิต) ตำม

ควำมเป็นจริงอย่ำงต่อเนื่อง ท่ีส�ำคัญก็คือ ผู้ปฏิบัติ

เพียงแต่ตำมรู้อำกำรที่เกิดขึ้นโดยไม่พึงเข้ำไปคิด

แยกแยะวิเครำะห์วิจำรณ์ตัดสินอำกำรเหล่ำน้ัน

 กำรปฏิบัติธรรมกรรมฐำนที่ดีนั้นต ้อง

ประกอบด้วยปัจจัยในกำรปฏิบัติ 4 ประกำร คือ 

บุคคลสัปปำยะ อำวำสสัปปำยะ อำหำรสัปปำยะ 

และสุดท้ำยธรรมสัปปำยะ (พระมหำสุทธิชัย  

ชิดโคกสูง, 2552)

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับสถานท่ี

ปฏิบัติธรรมและการบริหารจัดการ

 กำรท่ีจะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลส�ำเร็จ สถำน

ที่ปฏิบัติธรรมถือว่ำมีส ่วนส�ำคัญประกำรหนึ่ง 

เพรำะหำกสถำนที่ปฏิบัติธรรมไม่อ�ำนวยต่อกำร

ปฏิบัติธรรม เช่น สกปรก มีเสียงรบกวน ผู้ปฏิบัติ



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
171

ย่อมไม่มสีมำธิในกำรปฏิบติักรรมฐำน ดังน้ันในกำร

จะพิจำรณำว่ำสถำนปฏิบัติธรรมใดที่มีมำตรฐำน 

เหมำะสมกับกำรปฏิบัติธรรมนั้น ส�ำนักงำน

พระพุทธศำสนำแห่งชำติ (2554) ได้มีกำรก�ำหนด

หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำคัดเลือก

ส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดดีเด่น ไว้ดังนี้

 1.  ด ้ำนสถำนที่  (1) มีควำมสะอำด  

เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก (2) 

มีอำคำร หรือศำลำปฏิบัติธรรมที่สำมำรถให ้

ผูป้ฏิบัตธิรรมนัง่ฟังกำรบรรยำยธรรมและฝึกปฏิบติั

วิปัสสนำกัมมัฎฐำนได้ไม่แออัดเกินไป (3) มี

ท่ีพัก ห้องน�้ำ ห้องสุขำท่ีสะอำด จ�ำนวนเพียง

พอ และแยกตำมเพศของผู้ใช้ ส�ำหรับห้องพัก  

ควรมีกำรป้องกันแมลงและสตัว์ท่ีจะมำรบกวนหรอื

ท�ำอันตรำยได้อย่ำงดี 

 2. ด้ำนวิทยำกร(1) มีพระวิปัสสนำจำรย์

หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐำนที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร

พระวิปัสสนำจำรย์ หรือมีควำมสำมำรถในกำร 

สอนกัมมัฎฐำนตำมหลักมหำสติปัฎฐำนสูตรเป็น

อย่ำงดี สำมำรถตอบข้อซักถำม และสอบอำรมณ ์

กัมมัฎฐำนได้ (2) มีวิทยำกรบรรยำยธรรมที่ผ่ำน 

กำรอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนำจำรย์ หรือมี 

ควำมสำมำรถในกำรเทศนำ และบรรยำยธรรม 

ให้ผูฟั้งเข้ำใจหลกัธรรมและสำมำรถทีน่�ำไปประยุกต์

ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตได้ (3) พระภิกษุหรือบุคคล 

ที่เป็นวิทยำกรในส�ำนักมีควำมประพฤติดี สำมำรถ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

 3. ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรกำรบรหิำรจดักำร 

เป็นกระบวนกำรท�ำงำนร่วมกันเพ่ือได้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งในกำรบริหำร

จัดกำรของแต่ละองค์กำรหรือหน่วยงำนมีควำม

แตกต่ำงกันไปตำมเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำน แต่ใน

ทุก ๆ กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรมีสิ่งที่เหมือน

กันคือ ต้องอำศัยปัจจัยน�ำเข้ำเพ่ือใช้ในกำรบริหำร

จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดผลสูงสุด (สยุมพร  

ปุญญำคม, 2541) ในกำรบริหำรจัดกำรสถำน

ปฏิบัติธรรม คือ(1) เจ้ำสถำนปฏิบัติธรรมมีควำม

สนใจ และเห็นควำมส�ำคัญของกำรศึกษำปฏิบัติ

และเผยแผ่ธรรมอย่ำงแท้จริง(2) มีกำรจัดท�ำบัญชี

รำยรบั – รำยจ่ำย ทีโ่ปร่งใส เป็นระบบ สำมำรถเปิด

เผยและตรวจสอบได้ (3) มีบุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่

เพียงพอในกำรท�ำหน้ำท่ีดูแลด้ำนท่ีพัก อำหำร 

น�้ำด่ืม ห้องน�้ำ ห้องสุขำ และกำรอ�ำนวยควำม

สะดวกต่ำงๆ แก่ผู ้ปฏิบัติธรรม (4) มีกำรดูแล 

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทั้งภำยในสถำน

ปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่มี 

ผู ้ปฏิบัติธรรมจ�ำนวนมำก สำมำรถประสำนงำน 

ขอก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ หรือหน่วยอำสำสมัคร 

เพื่อมำดูแลรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงทั่วถึง 

(5) มีกำรดูแลด้ำนสุขอนำมัย กล่ำวคือ มีตู ้ยำ

สำมัญไว้ประจ�ำหรือมีเจ ้ำหน้ำท่ีท่ีสำมำรถให้ 

กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ในกรณีท่ีมีผู้เข้ำปฏิบัติ

ธรรมจ�ำนวนมำก มีกำรจัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่จำก

สถำนพยำบำลอยู่ดแูล กรณีถ้ำหำกมผีูป่้วยฉกุเฉนิ

สำมำรถน�ำส่งสถำนพยำบำลได้ทันทีถ้ำหำกไม่ได้

จัดหำเจ้ำหน้ำที่พยำบำลอยู่ดูแลประจ�ำ ต้องมีกำร

ประสำนไว้กับสถำนพยำบำลใกล้เคยีง ให้สำมำรถ

ปฐมพยำบำลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษำตัวได้

ทันที(6)มีกำรจัดกิจกรรมกำรปฏิบัติธรรมอย่ำงต่อ

เน่ืองตลอดปี และจดัท�ำตำรำงกำรฝึกอบรมปฏบิตัิ

ธรรมไว้อย่ำงชัดเจน ในรูปแบบของแผ่นป้ำย

ประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ หรือเอกสำรสิ่งพิมพ์  

(7) มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือ

สถำนปฏิบัติธรรมที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสำรเผยแพร ่
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หรือติดประกำศไว้ ณ บริเวณที่เห็นได้โดยชัดเจน 

(8) มีกำรประสำนงำนกับชุมชนให้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของวัดในรปูของคณะกรรมกำรด�ำเนนิงำน

ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรจัดอำหำร น�้ำด่ืม และกำร

บริกำรต่ำงๆ (9) มีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัด

โครงกำรปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่ำงๆ และจะต้อง

ไม่เป็นไปในลักษณะเชิงธุรกิจ และ (10) มีกำรจัด

เก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ำรับกำรปฏิบัติธรรมอย่ำง

เป็นระบบ สำมำรถสืบค้นได้โดยสะดวก

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ

ท่ีได้จากการปฏิบัติธรรม

 ประโยชน์ของ กำรเจรญิวิปัสสนำกรรมฐำน 

โดยสรุปมี 5 ประกำรด้วยกัน (สัทธัมมรังสีสยำดอ, 

2550)  

 1.  ท�ำให้จติของผูป้ฏิบัติผ่องใส ท้ังน้ีเพรำะ 

ในขณะท่ีผู ้ปฏิบัติมีสติตำมก�ำหนดรู ้ป ัจจุบัน

อำรมณ์ อยู ่ เช่นขณะก�ำหนดว่ำ “พองหนอ… 

ยุบหนอ …น่ังหนอ…ถูกหนอ” หรือก�ำหนดว่ำ  

“ขวำย่ำงหนอ…ซ้ำยย่ำงหนอ” ฯลฯ อยู่นั้น จิตของ

ผู้ปฏิ บัติจะประกอบด้วยกุศลเพรำะสติเป็นกุศล

ธรรม ข ณะท่ีสติอันเป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่น้ัน 

อกุศลธ รรม (กิเลสธรรมต่ำงๆ เช่น ควำมโลภ  

ควำมโกรธ ควำมหลง ควำมเย่อหย่ิง ควำมถือตัว 

ควำมทะนงตน ฯลฯ) ก็จะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ใน

ขณะน้ั น ผู้ปฏิบัติจึงได้รับประโยชน์ของกำรเจริญ

วิปัสสนำกรรมฐำนประกำรแรก คอืท�ำให้จติผ่องใส 

เพรำะเมื่อไม่มีอกุศลที่ท�ำให้จิตเศร้ำหมอง จิตก็จะ

ผ่องใส น่ันเอง หำกเรำเจริญสติอย่ำงนี้ไปตลอด  

เมื่อตำยลงในขณะจิตที่เป็นกุศลนั้น ก็จะไปเกิดใน

สุคติภูมิอย่ำงแน่นอน 

 2.  ท�ำให้จิตของผู้ปฏิบัติเกิดควำมมั่นคง

หนักแน่นย่ิงกว่ำเดิม หมำยควำมว่ำ ก่อนจะมำ

ปฏิบตัธิรรม เรำทัง้หลำยอำจจะขำดสตทิีต่ำมก�ำหน

ดรูปั้จจบุนัอำรมณ์อยู่ บำงขณะอำจเกิดควำมโลภ-

ควำมปรำรถนำ-ควำมต้องกำรต่ำง ๆ  ครอบง�ำจติใจ

ของเรำ  เมื่อไม่ได้มำตำมที่ต้องกำรก็เกิดควำมไม่

พึงพอใ จ แต่ถ้ำได้สิ่งที่ต้องกำรมำก็เกิดควำม

หลงใหล พอใจ เมื่อประสบกับอำรมณ์ที่ไม่น่ำ

ปรำรถนำ ก็เกิดควำมโกรธ-ควำมไม่พึงพอใจในส่ิง

นัน้ บคุคลทีถู่กควำมโลภ-ควำมโกรธครอบง�ำจติใจ

จัดว่ำเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจไม่มั่น คง เพรำะในขณะ

นั้นจิ ตจะซัดส่ำยหว่ันไหวอยู ่กับอำรมณ์ท่ีน ่ำ

ปรำรถน ำหรือไม่น่ำ ปรำรถนำเหล่ำน้ัน หำกเม่ือ

ท่ำนทั้งหลำยได้เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนอยู่ โดยมี

สติตำมก�ำหนดรู้เท่ำทันปัจจุบันอำรมณ์ ควำมโลภ 

(ควำมป รำรถนำในอำรมณ์ที่ต ้องกำร) หรือค 

วำมโกร ธ (ควำมไม่ปรำรถนำในอำรมณ์ที่ไม่

ต้องกำร) กจ็ะไม่เกิดขึน้ เมือ่เป็นเช่นน้ันท่ำนสำธุชน

ทั้งหล ำยก็จัดว่ำเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจมั่นคงข้ึน  

กว่ำเดิม เมื่อประสบกับอำรมณ์ที่ปรำรถนำก็จะไม่

เกิดควำมโลภ และเมื่อกระทบกระทั่งกับอำรมณ์ท่ี

ไม่น่ำ ปรำรถนำก็จะไม่เกิดควำมโกรธ ประโยชน ์

ข้อที่สองนี้จึงเป็นประโยชน์ที่ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับ

จำกกำรเจริญ วิปัสสนำกรรมฐำน คือ ท�ำให้จิตของ

เรำมั่นคงไม่หว่ันไหวต่อโลกธรรมมำกขึ้น 

 3.  ท�ำให้ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญำ เกิดควำม

เฉลียว ฉลำดมำกขึ้น มีควำมเข้ำใจในหลักธรรม

มำกข้ึ น หมำยควำมว่ำ ก่อนที่ผู ้ปฏิบัติจะได้มำ

เจริญวิปัสสนำกรรมฐำน อำจจะได้อ่ำนหนังสือ

ธรรมะอ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่งมำบ้ำงแล้ว-โดยเฉพำะ

หนังสื อที่ เก่ียวกับกำรปฏิบัติธรรม แต่อำจยังไม่

เข้ำใจ แจ่มชัด ขำดควำมกระจ่ำงในหลักวิชำกำร  

ซึ่งเก่ียวกับธรรมะในพระพุทธศำสนำ หลังจำก 

ที่ท่ำ นท้ังหลำยได้เจริญวิปัสสนำกรรมฐำน เช่น 
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ประมำณ  10 วันหรือ 1 เดือน เมื่อกลับไปอ่ำน

หนังสื อธรรมะน้ันอีกก็จะพบว่ำ ตนเองมีควำม

เข้ำใจในหลกัธรรมของพระพุทธศำสนำมำกขึน้กว่ำ

เดมิ และเมือ่ได้อ่ำนธรรมะขัน้สงูเก่ียวกับกำรปฏิบติั

ธรรมก็ จะสำมำรถเกิดควำม กระจ่ำง เกิดควำม

เข้ำใจ มำกขึ้นกว่ำตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรม  

กำรท่ี ผู ้ปฏิบัติสำมำรถเกิดควำมเข้ำใจ-ควำม

กระจ่ำ งในกำรอ่ำนหนังสือเป็นผล ของกำรปฏิบัติ

ธรรม คือ มีปัญญำได้แก่ควำมเข้ำใจมำกขึ้น จึงจัด

ว่ำเป็ นประโยชน์อีกประกำรหนึ่งของกำรเจริญ

วิปัสสนำกรรมฐำน

 4.  ท�ำให้ผู้ปฏิบัติหำยจำกโรคประจ�ำตัว 

ซึ่งไม่สำมำรถรักษำได้ หมำยควำมว่ำ ขณะที่ได้

เจริญวิปัสสนำกรรมฐำน มีสติตำมก�ำหนดรู้เท่ำทัน

ปัจจุบันอำรมณ์ มีสมำธิมำกขึ้นแล้ว สติท่ีประกอบ

ด้วยสม ำธินี้จะเป็นสภำวธรรมที่ซักฟอกจิตใจให้

สะอำดบรสิทุธ์ิจำก กิเลส และเมือ่จติมคีวำมผ่องใส

บริสุท ธ์ิจำกกิเลส รูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับจิต 

ก็จะเป็นรูปธรรมท่ีสะอำดผ่องใสและได้รับกำร 

ซกัฟอกอยู่เสมอ เมือ่เป็นเช่นนัน้โรคประจ�ำตวัต่ำงๆ

ท่ีเคย เกิดขึ้นมำและมำปรำกฏในขณะที่ เจริญ

วิปัสส นำกรรมฐำนอยู่ หำกผู้ปฏิบัติได้พยำยำม

ปฏิบัติจนบรรลุถึงอุทยัพพยญำณ (วิปัสสนำญำณ 

ท่ี 4) แล้ว โรคต่ำง ๆ  เหล่ำนัน้มกัจะหำยไป ผูป้ฏิบตัิ

บำงท่ำ นมีโรคประจ�ำตัว คือ โรคปวดต้นคอบ้ำง 

 โรคปวดท่ีไหล่บำ้ง โรคปวดที่หลังบำ้ง โรคปวดเอว

บ้ำง โรคลมที่ปวดท้องบ้ำงอยู่เสมอ ๆ เมื่อผู้ปฏิบัติ

เหล่ำน้ันได้เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนจนบรรลุถึง 

อุทยัพ พยญำณแล้ว โรคดังกล่ำวมักจะอันตรธำน

หำยไปด้วยอ�ำนำจสมำธิของผู ้ปฏิบัตินั่นเอง 

นอกจำกน้ีงำนวิจยัของ พระสมภำร ทวีรตัน์  (2543) 

พบว่ำ หลักวิปัสสนำกรรมฐำนสำมำรถลดควำม

แปรปรว นทำงด้ำนร่ำงกำย และจิตใจในสตรี 

วัยทองได้ ท�ำให้สติสัมปชัญญะดีขึ้น 

 ดร.เฮ อร์เบอร์ เบนสัน ศำสตรำจำรย์ทำง

อำยุรศำสตร์แห่งโรงเรียนแพทย์ มหำวิทยำลัยฮำร์

วำด พบ ว่ำคนที่จิตเป็นสมำธิ ควำมดันอัตรำกำร

หำยใจลดลง หวัใจเต้นช้ำลง คลืน่สมองช้ำและเป็น

ระเบียบขึ้น กำรเผำผลำญอำหำรในร่ำงกำยลดลง 

ควำมตึ งตัวของกล้ำมเนื้อลดลงกำรค้นพบของ

ศำสตรำ จำรย์เบนสันคร้ังนี้  ท�ำให้แพทย์แผน

ปัจจุบันยอมรับว่ำ จิตใจและร่ำงกำยมีควำม 

สัมพันธ์ใกล้ชดิกันจริง พร้อมทัง้เชือ่ว่ำ กำรท�ำสมำธิ

สำมำรถ รักษำโรคได้ เพรำะสมำธิท�ำให้จิตใจ 

และร่ำ งกำยผ่อนคลำย ไม่เครียด นอกจำกนั้น  

กำรปฏิ บัติสมำธิยังท�ำให้ร่ำงกำยหลั่งสำรบีต้ำ  

แอนคอฟินด์ ซึ่งเป็นสำรประเภทฝิ ่นออกมำใน

สมอง มีผลท�ำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกสดชื่น อิ่มเอิบและ 

สุขสบำย

 นำยแพทย์โจน คำบัทซิน นักวิจัยทำงกำร

แพทย์พบว่ำ กำรท�ำสมำธิร่วมกับกำรออกก�ำลังกำย 

และกำรควบคุมอำหำรในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหติสงู 

ควำมดันลดลงมำก ผู้ป่วยไม่ต้องกินยำ หรือในกรณี

ที่ผู้ป่วยที่ใช้ยำลดควำมดันอยู่แล้ว กำรใช้ยำจะลด

ลงมำกทั้งชนิดและขนำด

 งำนวิจัยต่ำงๆ เหล่ำนี้ แสดงให้เห็นว่ำ กำร

ท�ำสมำธิ มีผลให้เกิดกำรผ่อนคลำยควำมเครียด 

สำมำรถรักษำโรคให้หำยได้โดยไม่ต้องใช้ยำหรือ 

ใช้ยำน้อยลง (พินิจ รัตนกุล, 2550)

 5.  ท� ำให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถบรรลุถึงควำม

พ้นทุกข์คือ มรรคผล นิพพำน อันเป็นจุดประสงค์

สูงสุดใ นพระพุทธศำสนำได้ เม่ือผู้ปฏิบัติบรรลุถึง

สังขำรุ เปกขำญำณ และมีบำรมีแก่กล้ำเพียงพอที่

จะบรรลถึุงอรยิมรรคอรยิผลได้ก็จะบรรลถึุงอนุโลม 
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ญำณ…ถึงโคตรภูญำณ…และจำกนัน้ก็จะบรรลถึุง 

โสดำปัต ติมรรค โสดำปัตติผล ขณะนั้นจิตของผู้

ปฏิบัติ จะรับรู้พระนิพพำนอันเป็นสภำพดับสังขำร

ธรรม (คือรูปธรรมกับนำมธรรมเป็นอำรมณ์) จัดว่ำ

ผู ้ปฏิบัติได้สำมำรถบรรลุถึงพระนิพพำนซึ่งเป็น

ประโยชน์ประกำรสดุท้ำย อันเป็นประโยชน์ทีส่�ำคัญ

ท่ีสุดข องกำรปฏิบัติธรรมเมื่อได้บรรลุโสดำปัตติ 

มรรคโสด ำปัตติผลเป็นพระโสดำบันในพระพุทธ

ศำสนำแล้ว จัดว่ำเป็นบุคคลผู้ปิดประตูอบำยได้ 

หมำยถึง จะไม่ตกไปในอบำยภูมทิัง้ 4 คือ ไม่ไปเกิด

เป็นสตัว์นรก-เปรต-อสรูกำย-และสตัว์เดรจัฉำนอกี

ต่อไป ผู้ปฏิบัติท่ีบรรลุธรรมเป็นพระโสดำบันย่อม

ปรำศจำก ควำมลังเลสงสัยในเรื่องน้ี คือ มีควำม

เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ และรับรู้ด้วยตนเองว่ำ เมื่อตน

ได้เสีย ชีวิตลงแล้ว จะไม่ไปเกิดในอบำยภูมิอย่ำง

แน่นอน ควำมเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้งจะเกิดข้ึนกับ

พระโสดำ บัน น้ีก็เป็นผลจำกกำรเจริญวิปัสสนำ

กรรมฐำน นั่นเอง แต่ส�ำหรับบุคคลอื่นท่ียังไม่ได้

บรรลเุป็นพระโสดำบนัก็อำจจะไปเกิดใน อบำยภูมิ

ได้กำรปฏบัิตกิรรมฐำนเป็นหลกัค�ำสอนส�ำคัญท่ีสดุ

ในพระพุทธศำสนำ สติปัฏฐำน 4 เป็นหนทำงเอกที่

จะน�ำไปสู่กำรรู้แจ้งสัจธรรม บรรลุนิพพำน ซึ่งเป็น

ภำวะหมดกิเลสอันเป็นจุดหมำยสูงสุดในพระพุทธ

ศำสนำ (พรรณรำย รัตนไพฑูรย์, 2544; ทองล้วน 

คงพิศ, 2544)

ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษำบุ คคลที่เคยปฏิบัติธรรมและเข้ำมำ

ปฏิบัติธ รรมในหลักสูตรต่ำงๆ ท่ียุวพุทธิกสมำคม

แห่งประเ ทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2555 - 2558 มีจ�ำนวนผู้เข้ำมำปฏิบัติธรรม 

140,000 คน

สมมติฐานของการวิจัย

 1. รูปแ บบกำรปฏิบัติธรรมมีผลต่อผล

สัมฤทธ์ิของกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน

 2. กำรบ ริหำรจัดกำรมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ของกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน

 3. ลักษ ณะสถำนปฏิบัติธรรมมีผลต่อผล

สัมฤทธ์ิของกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 บุคคลที่เคยปฏิบัติธรรมและเข้ำมำปฏิบัติ

ธรรมในหลั กสูตรต่ำง ๆ ท่ียุวพุทธิกสมำคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2555 - 25 58 มีจ�ำนวนผู ้ เข ้ำมำปฏิบัติธรรม 

140,000 ค นสุ ่มโดยวิธีสุ ่มอย่ำงง่ำย (simple 

random sa mpling) ด้วยควำมน่ำเชื่อมั่นร้อยละ 

95 โดยใช้สตูรของยำมำเน่(Yamane, 1973)ได้กลุม่

ตัวอย่ำงท้ังสิ้น 400 รำย เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

คอื แบบสอบถำมผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเท่ียงตรง

ตำมเนื้อหำ (content validity) มีค่ำ IOC มำกกว่ำ 

0.5 ทกุรำยกำรข้อค�ำถำม ควำมเชือ่ถือได้ของมำตร

วัดพบว่ำ สมัประสทิธ์ิควำมเชือ่ถือได้ (Cronbach’s 

alpha) ขอ งมำตรวัดตัวแปรประจักษ์ท่ีใช้ในกำร

วิจัย มีค่ำมำกกว่ำ 0.70 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กำร

วิเครำะห์ ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น (hierarchical 

regression analysis) 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
175

ผลการวิจัย

ตารางท่ี 1 สถำนภำพของผู้เข้ำร่วมปฏิบัติธรรมในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน (n = 400)

คุณลักษณะ ร้อยละ

เพศ

ชำย 22.3

หญิง 77.7

อำยุ

ต่�ำกว่ำ 20 ปี 0.3

20-30 ปี 35.7

31-40 ปี 20.9

41-50 ปี 18.4

51-60 ปี 12.6

มำกกว่ำ 60 ปี 12.1

รำยได้ต่อเดือน

ต่�ำกว่ำ 10,000 บำท 25.5

10,001 – 20,000 บำท 25.2

20,001 – 30,000 บำท 12.6

30,001 – 40,000 บำท 8.1

40,001 – 50,000 บำท 8.7

มำกกว่ำ 50,000 บำท 19.9

ระดับกำรศึกษำ

ต่�ำกว่ำปริญญำตรี 22.5

ปริญญำตรี 53.4

ปริญญำโท 22.8

ปริญญำเอก 1.3
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 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำผู้ปฏิบัติธรรมส่วน

ใหญ่คือเพศหญิง (ร้อยละ 77.7) หนึ่งในสำมมีอำยุ 

20-30 ปี และกว่ำร้อยละ 60 มีอำยุมำกกว่ำ 30 ปี 

มีเพียงเล็กน้อยที่อำยุต�่ำกว่ำ 20 ปี (ร้อยละ 0.3)  

มีรำยได้ต่อเดือน ต�่ำกว่ำ 10,000 บำท มำกที่สุด 

(ร้อยละ 25.5) รองลงมำคือ 10,001– 20,000 บำท, 

มำกกว่ำ 50,000 บำท, 20,001– 30,000 บำท, 

40,001 – 50,000 บำท และ 30,001– 40,000 บำท 

ตำมล�ำดับ ส่นใหญ่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 

(ร้อยละ 53.4) รองลงมำคือ ปริญญำโท ต�่ำกว่ำ

ปริญญำตรี และปริญญำเอกตำมล�ำดับ 

ตารางท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงชั้นผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน 

ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของแบบจ�าลองเชิงชั้น

แบบจ�าลอง 1 แบบจ�าลอง 2 แบบจ�าลอง 3

รูปแบบการปฏิบัติธรรม

หลักค�ำสอน .143 .105 .045

(2.111) (1.522) (.647)

ควำมสมบูรณ์ของหลักสูตร .380 .319 .281

(6.114) (4.754) (4.213)

การบริหารจัดการ .163 .018

(2.319) (.226)

สถานที่ปฏิบัติธรรม

สถำนที่ .110

(1.965)

วิทยำกร .202

(3.241)

ค่ำคงที่ 1.702 1.414 1.066

R2 .203 .214 .244

D R2 - .011 .030

SEE .552 .549 .540

F 50.560 35.870 25.487

Sig. of F .000 .000 .000

หมายเหตุ: ในวงเล็บคือค่ำ t 
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 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยผลสัมฤทธ์ิในกำร

เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนตำมแบบจ�ำลอง 1 พบว่ำ 

รูปแบบกำรปฏิบัติธรรมอธิบำยกำรผันแปรผล

สัมฤทธ์ิในกำรเจรญิวิปัสสนำกรรมฐำนในภำพรวม 

ได้ร้อยละ 20.3 โดยที่หลักค�ำสอน และควำม

สมบูรณ์ของหลักสูตร มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในกำร

เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนในภำพรวมเมื่อน�ำกำร

บรหิำรจดักำรเข้ำมำวิเครำะห์ในชัน้ทีส่อง ตำมแบบ

จ�ำลอง 2 พบว่ำ อ�ำนำจกำรอธิบำยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อย

ละ 21.4 โดยที่ควำมสมบูรณ์ของหลักสูตร ยังคงมี

ผลต่อผลสมัฤทธ์ิในกำรเจรญิวปัิสสนำกรรมฐำนใน

ภำพรวมเช่นเดียวกับกำรบริหำรจัดกำรมีผลต่อผล

สัมฤทธ์ิในกำรเจรญิวิปัสสนำกรรมฐำนในภำพรวม 

และเมื่อน�ำสถำนท่ีปฏิบัติธรรมเข้ำมำพิจำรณำใน

ชั้นที่สำม ตำมแบบจ�ำลอง 3 พบว่ำ อ�ำนำจกำร

อธิบำยกำรผันแปรเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 24.4 โดยที่

ควำมสมบูรณ์ของหลักสูตร ยังคงมีผลต่อผล

สัมฤทธ์ิในกำรเจรญิวิปัสสนำกรรมฐำนในภำพรวม

ส่วนสถำนทีป่ฏิบตัธิรรม โดยท่ีสถำนท่ี และวิทยำกร

มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน

ในภำพรวม

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 ผลสมัฤทธ์ิในกำรเจรญิวิปัสสนำกรรมฐำน

ขึ้นอยู่กับ (1) รูปแบบกำรปฏิบัติธรรม ได้แก่ ควำม

สมบรูณ์ของหลกัสตูร (2) สถำนท่ีปฏิบติัธรรม ได้แก่ 

สถำนท่ี และวิทยำกรมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในกำร

เจริญวิปัสสนำกรรมฐำน เน่ืองจำกว่ำ สถำนที่เป็น

สิ่งส�ำคัญในกำรปฏิบัติธรรม หำกผู้ปฏิบัติธรรมได้

เข้ำมำปฏิบัติธรรมในสถำนปฏิบัติธรรมท่ีมีควำม

สะอำด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจำก

ภำยนอกผูป้ฏบัิตธิรรมน่ังฟังกำรบรรยำยธรรมและ

ฝึกปฏบิตัวิิปัสสนำกัมมฎัฐำนโดยไม่รูส้กึแออดัเกิน

ไปท่ีพัก ห้องน�้ำ ห้องสุขำที่สะอำด มีจ�ำนวนเพียง

พอ และแยกตำมเพศของผูใ้ช้ ส�ำหรบัห้องพัก มกีำร

ป้องกันแมลงและสัตว ์ที่จะมำรบกวนหรือท�ำ

อันตรำยได้อย่ำงดี สิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้ผู้ปฏิบัติธรรม

สำมำรถเจริญวิปัสสนำกรรมฐำนย่อมด�ำเนินไป

ด้วยดี มีประสิทธิภำพ มีสมำธิ เช่นเดียวกับด้ำน

วิทยำกรกำรปฏิบัติธรรมแต่ละสถำนปฏิบัติธรรม

ต้องมีอำจำรย์ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งส�ำคัญ เมื่อมี

อำจำรย์ผูใ้ห้กรรมฐำนทีด่ ีมพีระวิปัสสนำจำรย์หรอื

ผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐำนท่ีผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรพระ

วิปัสสนำจำรย์ หรือมีควำมสำมำรถในกำรสอ

นกัมมฎัฐำนตำมหลักมหำสตปัิฎฐำนสูตรเป็นอย่ำง

ดี มีควำมสำมำรถในกำรเทศนำ สำมำรถตอบข้อ

ซกัถำม สอบอำรมณ์กัมมฎัฐำนได้บรรยำยธรรมให้

ผู้ฟังเข้ำใจหลักธรรมและสำมำรถที่น�ำไปประยุกต์

ใช้ในกำรด�ำเนนิชวิีตได้ท�ำให้ผูป้ฏิบตัธิรรมเข้ำใจวธิี

กำรวิปัสสนำกรรมฐำนได้เป็นอย่ำงดี มีผู้ปฏิบัติ

ธรรมท่ีเข้ำมำร่วมปฏิบัติธรรมมีผู้สนับสนุนธรมอ

ย่ำงดีแล้ว กำรปฏิบตัธิรรมย่อมส�ำเร็จด้วยด ีซึง่เป็น

ไปตำมหลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำคดั

เลือก สถำนปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดดีเด ่น 

(ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, 2554) 

นอกจำกนี้รูปแบบปฏิบัติธรรม ได้แก่ หลักค�ำสอน 

และควำมสมบรูณ์ของหลกัสตูร ต้องมหีลกัธรรมใน

กำรปฏิบัติ เพ่ือทรำบแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ถูก

หลัก (พระมหำสุทธิชัย ชิดโคกสูง, 2552)รวมถึง

หลักสูตรท่ีมีเน้ือหำดี และมีระยะเวลำท่ีเหมำะสม

ส่งผลให้กำรวิปัสสนำกรรมฐำนสัมฤทธ์ิผลมำกขึ้น 

ในด้ำนสติปัญญำ มจีติใจมัน่คง มจิีตใจผ่องใส หำก

หลักค�ำสอนดี วิทยำกรมีควำมสำมำรถ สถำนที่

เหมำะสม แต่หลักสูตรไม่เหมำะสม เช่น กำรจัด
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ตำรำงกิจกรรมต่ำง ๆ  ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม ก็

จะท�ำให้ผูป้ฏิบตัธิรรมเกิดผลสมัฤทธ์ิได้ยำกกว่ำ ซึง่

สอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร

ของ สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) และแนวคิดกำรพัฒนำ

หลักสูตรฝึกอบรม ของ สมคิด บำงโม (2541) รวม

ถึงงำนวิจัยของ พระมหำเข็มทอง ตนฺติปำโล (ฤทธ์ิ

ลือไกร) (2554) ที่พบว่ำรูปแบบกำรสอนวิปัสสนำ 

ระยะเวลำในกำรสอนจำกกำรศึกษำมีผลต่อกำร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู ้บริหำรศูนย์ปฏิบัติธรรมยุวพุทธิก

สมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ ต้องพัฒนำรูปแบบ

กำรปฏิบัติธรรม โดยเน้นด้ำนควำมสมบูรณ์ของ

หลักสูตร ให้หลักสูตรมีเนื้อหำสำระครบถ้วน โดย

ใช้เวลำที่เหมำะสม ท�ำให้ผุ้เข้ำอบรมเกิดควำมรู้สึก

คุ้มค่ำ

 2. ผู ้บริหำรศูนย์ปฏิบัติธรรมยุวพุทธิก

สมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ ต้องพัฒนำสถำนท่ี

ปฏิบัติธรรมโดยจัดให้ผู ้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังกำร

บรรยำยธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฎฐำน 

ได้ไม่แออัดเกินไปขณะเดียวกันก็รณรงค์ให้ผู้เข้ำ

ร่วมอบรมรักษำควำมสะอำด และควำมสงบ

 3. ผู ้บริหำรศูนย์ปฏิบัติธรรมยุวพุทธิก

สมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ ต้องนิมนต์ หรือเชิญ

วิทยำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรสอนกัมมัฎฐำน

ตำมหลักมหำสติปัฎฐำนสูตรเป็นอย่ำงดี โดยผ่ำน

กำรอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนำจำรย์ รวมถึง

พิจำรณำจำกควำมประพฤติดี กำรปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมด้วย

บรรณานุกรม
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บทคัดย่อ

 รูปแบบควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมอยู่รอด

และควำมส�ำเร็จของธุรกิจได้อย่ำงมั่นคงยั่งยืนและส่งผลต่อควำมเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ที่สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษำระดับกำรปฏิบัติพฤติกรรมควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรในองค์กำรธุรกิจของไทย 2)ศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบและควำม

สัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลและ 3)ตรวจสอบควำมสอดคล้องของรูปแบบพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์

และนวัตกรรมท่ีพัฒนำขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ี คือบุคลำกรใน สถำน

ประกอบกำร ที่ได้รับรำงวัลเกียรติยศสถำนประกอบกำรดีเด่นและเชิดชูเกียรติด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และ

สวัสดิกำรแรงงำนของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนกระทรวงแรงงำนปี 2559 จ�ำนวน 210 บริษัท ใช้

กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน จ�ำนวน 448 ตัวอย่ำง เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณำและกำรวิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำง (Structural Equation Modeling: SEM)

 กำรวิจัยพบว่ำ 1)บุคลำกรในองค์กำรธุรกิจของไทย มีระดับกำรปฏิบัติควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมในระดบัสงู 2)สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำรมอีทิธิพลในระดบัสงูต่อบคุลำกรคนเก่งและต่อควำม

ผกูพันของบคุลำกรอย่ำงมนียัส�ำคัญและมอีทิธิพลทำงอ้อมในระดบัสูงต่อพฤตกิรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรม 3)บคุลำกรคนเก่งมอีทิธิพลทำงตรงและทำงอ้อมต่อพฤตกิรรมควำมคดิสร้ำงสรรค์และนวตักรรม 

4)รูปแบบพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ จำกผลกำรวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่ำ 1)องค์กำรธุรกิจควรใช้รูปแบบกำรพัฒนำควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมให้กับบคุลำกรอย่ำงเร่งด่วนและมรีะบบในกำรจดัสภำพแวดล้อมเพ่ือดงึดดูคนเก่ง

และสร้ำงควำมผูกพัน เพ่ือรักษำคนเก่งไว้ 2) องค์กำรควรมีนโยบำยเปิดกว้ำงในกำรรับควำมรู้เทคโนโลยี
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ใหม่และสรรหำบุคลำกรคนเก่งและกำรเป็นพันธมิตรร่วมมือทั้งจำกภำคธุรกิจและจำกมหำวิทยำลัยท่ีมีชื่อ

เสียงในระดับโลกโดยรัฐบำลให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่และรวดเร็ว

ค�าส�าคัญ: ควำมคดิสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม, บคุลำกรคนเก่ง, ควำมผกูพัน, สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร

ABSTRACT

 Assessing and modelling the capacity of employees for creative thinking and innovation 

behavior can be an important tool in determining the survival and the success of a company. 

Such sustainable businesses, are fundamental to the overall economic growth of the country and 

are measured by their ability to compete on the global stage. The purpose of this study aimed 

to 1) to analyze the level of employee creative thinking and innovation in various organizations 

in Thailand and determine the factors influencing this behavior; 2) to analysis the underlying 

relationships between the measured variables and 3) to empirically construct models testing the 

validity of the measurement of employee creative and innovative behaviors. The population used 

in this study was selected using a random sampling method from 448 employees in 210 companies 

who received the award of outstanding enterprises honoring labor relations and labor welfare 

from The Department of Labor Protection and Welfare, Minister of Labor in year 2559.Likert scale 

questionnaires were deployed and the analysis of data was carried out using Descriptive statistic 

and Structural Equation Modeling (SEM). 

 The research found that; 1) these employees in Thailand’s organizations have a high level 

of creative and innovative behavior; 2) the internal environmental of the organization is highly 

influential on the commitment of talented employees to the organization and this in turn has an 

indirect influence on the creative and innovative behaviors of the employees; 3) talented employees 

found both direct and indirect influences on creative and innovative behaviors; 4) a hypothesized 

model of employees’ creative thinking and innovation behavior was found to be consistent in 

accordance with the empirical data. Based on these findings we provides some recommendations 

as following: 1) Thai business organizations should prioritize the development of their employees 

creative thinking and innovative capacity and manage the organizational environment to foster 

a commitment to retain talented employees; 2) the organizations should have a broad policy of 
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acquiring new technology and knowledge, recruiting talented people and fostering partnerships 

from both business sectors and major institutions with the support of government.

Keywords: Creative Thinking and Innovation, Talent Employee, Commitment, Organizational 

Environment

ประชำกรให้สูงข้ึนและสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

ซึ่งจะท�ำให้ไทยหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้

ปำนกลำงและน�ำพำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง มั่นคง 

ย่ังยืน โดยมีส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (2555) 

เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรส่งเสรมิและพัฒนำควำม

สำมำรถด้ำนเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมให้กับองค์กำรและบุคลำกรของชำติซึ่ง

สอดคล้องกับ World Economic Forum (2016-

2017) ที่เสนอแนะว่ำประเทศไทยควรให้ควำม

ส�ำคัญกับเรื่องควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

ต่อบุคลำกรและองค์กำรทุกระดับ ช่วยให้บุคลำกร

สำมำรถพัฒนำตนให้มผีลงำนโดดเด่นแข่งขนัได้ทัว่

โลก เป็นคนเก่ง (Talent) ท่ีองค์กำรธุรกิจต้องกำร

อย่ำงย่ิง (Drucker, 2007) เพรำะผลงำนของ

บุคลำกรคนเก่งสำมำรถสร้ำงก�ำไรให้กับบริษัทได้

ถึงร้อยละ 34.0 ของค่ำจ้ำงท่ีจ่ำยไป (Michaels et 

al., 2001) ซึ่งผลกำรวิจัยของต่ำงประเทศต่ำงก็พบ

ว่ำองค์กำรที่จัดสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำรที่ดี

จะดงึดดูใจให้คนเก่งเข้ำมำท�ำงำนมคีวำมผกูพันต่อ

องค์กำร ทุ่มเทท�ำงำน เพ่ือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่

ทันสมัยจูงใจให้มีผู้เข้ำมำร่วมลงทุนมำกขึ้น ท�ำให้

ธุรกิจเจริญเติบโตและเป็นแนวทำงใหม่ในกำร

ด�ำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบัน

บทน�า 

 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสภำพ

เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองโลก อันเนื่องมำจำก

ควำมเจรญิก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรสือ่สำร

ระบบดจิิทัลท�ำให้ทกุประเทศในโลกก�ำลงัเผชญิกับ

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงทั้งรวดเร็วและ

ยำกยิ่งสุดจะคำดกำรณ์ อีกท้ังกำรเปิดประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน ท�ำให้กำรเคลื่อนย้ำยวัตถุดิบ 

แรงงำน เงนิทนุ ท�ำได้อย่ำงเสร ีเกิดกำรแข่งขันแบบ

ไร้พรมแดนโลกำภิวัตน์อย่ำงรวดเร็วยิ่ง ด้วยระบบ

ออนไลน์และสมำร์ทโฟน สิง่เหล่ำนีล้้วนเป็นแรงขับ

เคลื่อนส�ำคัญที่ผลักดันให้องค์กำรท้ังภำครัฐและ

เอกชนต้องเร่งปรับตัวเพ่ือควำมอยู่รอด องค์กำรที่

ประสบควำมส�ำเร็จสูงท่ัวโลกต่ำงก็ให้ควำมส�ำคัญ

อย่ำงย่ิงในกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของบุคลำกร

เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม (Cook, 1998) และสอดคล้อง

กับนักวิชำกำรด้ำนบรหิำรธุรกิจของมหำวิทยำลยัที่

มีชื่อเสียงของโลกท่ีมีแนวคิดตรงกันว่ำ ควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวตักรรมเป็นเครือ่งมอืในกำรสร้ำง

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันอย่ำงไร้ขีดจ�ำกัด 

(Fagerberg, 2005; Maital & Seshadri, 2007)

 ประเทศไทยได้มียุทธศำสตร์ประเทศไทย 

4.0 ขึ้นในปลำยปี พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้เทคโนโลยีใน

กำรผลิตสินค้ำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและเพ่ิมรำยได้ของ
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 พฤติกรรมควำมคิดสร ้ำงสรรค ์และ

นวัตกรรมของบุคลำกร หมำยถึงกำรเคยปฏิบติัหรอื

กำรแสดงออกของบุคลำกรถึงคุณลักษณะเฉพำะ

ตัวที่มีควำมคิดจินตนำกำรหลำกหลำยคิดนอก

กรอบและเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิด

ท่ีแตกต่ำงให้เก่ียวข้องกันได้ เป็นควำมคิดริเริ่ม 

(Originality) แปลกใหม่แตกต่ำงไปจำกเดิม 

(Novelty) และเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ (Valuable) มี

ประโยชน์ (Utility) ขำยได้แล้วน�ำไปลงมือปฏิบัติ

จริง โดยใช้ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ สำมำรถ

สร้ำงขึ้นเป็นสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ 

บริกำร กระบวนกำร รูปแบบธรุกิจใหม่ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (Guildford, 

1988; Drucker, 2007; ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่ง

ชำติ, 2555) ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นเหตุ เป็นจุด

เริ่มต้น นวัตกรรมเป็นผลจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงสำเหตุต่อพฤติกรรม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรมี  

3 ปัจจัย คือ ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร 

ปัจจัยบุคลำกรคนเก่ง ปัจจัยควำมผูกพันของ

บุคลำกรคนเก่งต่อองค์กำร (Katz, 2003)

 องค์ประกอบของปัจจัยสภำพ แวดล้อม

ภำยในองค์กำรคือ ควำมอิสระ ควำมท้ำทำย  

ค่ำตอบแทนสวัสดิกำรรำงวัล ทีมงำน บรรยำกำศ

กำรท�ำงำน องค์ประกอบของปัจจยับคุลำกรคนเก่ง

คือ ควำมรู้เชิงลึก มนุษยสัมพันธ์และเครือข่ำย 

ทำงสังคม ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ องค์ประกอบ

ของปัจจัยควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำรคือ 

กำรรักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กำร ควำมเชื่อ

ถือกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยม ควำมเต็มใจ

ในกำรปฏิบัติงำน (Amabile, 1998; Kirton, 1976; 

Gardner, 1998; Steer, 1997)

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษำระดับกำรปฏิบัติพฤติกรรม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรใน

องค์กำรธุรกิจของไทย

 2. เพ่ือศึกษำรูปแบบและวิเครำะห์องค์

ประกอบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ

 3. เพ่ือศกึษำเส้นทำงอทิธิพลของปัจจยัทีม่ี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมของบุคลำกรในองค์กำรธุรกิจของไทย

 4. เพ่ือตรวจสอบควำมสอดคล้องของรูป

แบบพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

ของบุคลำกรในองค์กำรธุรกิจของไทยที่พัฒนำข้ึน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

 1.  เพ่ือเป็นแนวทำงให้องค์กำรธุรกิจม ี

กำรพัฒนำพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมให้กับบุคลำกรในองค์กำรอย่ำงเร่งด่วน

เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือควำมอยู่รอด

 2. เพ่ือเป็นแนวทำงให้องค์กำรธุรกิจมีกำร

สรรหำและรักษำบุคลำกรคนเก่งในระยะเร่งด่วน

และระยะยำว ทั้งเป็นรำยบุคคลและทีมงำน

 3. เป็นแนวทำงให้ภำครัฐมีกำรส่งเสริม 

กำรวิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร ์ เทคโนโลยี 

และศิลปวิทยำกำรแขนงต่ำงๆ ให้เกิดควำมรู ้  

กำรพัฒนำนวัตกรรมในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆใน

ประเทศ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 เทคโนโลยีท�ำให้ทกุอย่ำงเกิดควำมเชือ่มโยง

ถึงกันอย่ำงรวดเร็วผู้บริโภคมีกำรใช้สมำร์ทโฟน 

เชื่อมโยงสิ่งท่ีต้องกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว

และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อย เกิดควำมคุ้นชินจนท�ำให้

กำรใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงธุรกิจท่ีอยู่รอดได้ไม่ใช่

ธุรกิจที่เก่งที่สุดแต่เป็นธุรกิจท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุด  

นักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยชั้นน�ำและผู้บริหำร

ระดบัสงูท่ัวโลกมคีวำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ “ควำม

คิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม” เป็นหน่ึงในกำรปรับ

ตัวให้อยู่รอดและขับเคลื่อนองค์กำรสู่กำรเจริญ

เติบโตอย่ำงย่ังยืน นวัตกรรมท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆทีแ่ตกต่ำง มคีวำมโดดเด่นและดึงดูดใจลกูค้ำ 

ผู ้น�ำองค ์กำรจึงให ้ควำมส�ำคัญกับกำรสร ้ำง

นวัตกรรมในองค์กำร นวัตกรรมองค์กำรส่วนใหญ่

เกิดจำกนวัตกรรมภำยใน ซึ่งมำจำกพนักงำนที่มี

ควำมสำมำรถ มีควำมผูกพันในงำนและผูกพันกับ

หน่วยงำน ซึ่งสำมำรถสรุปปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล 

ต่อกำรพัฒนำพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมว่ำประกอบด้วย 1)สิ่งแวดล้อมภำยใน

องค์กำรแบบเปิดกว้ำง มีบรรยำกำศที่กระตุ้นให้

พนักงำนทุกระดับเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

พัฒนำนวัตกรรมและปรับปรุงประสิทธิภำพกำร

ท�ำงำน 2) บุคลำกรที่เป็นคนดีมีเชำวน์ปัญญำ  

มคีวำมฉลำดทำงอำรมณ์ เป็นคนทีม่คีวำมมคีณุค่ำ

สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรตลำดให้กับองค์กำรได้ 

ซึ่งน่ันคือ บุคลำกรคนเก่ง ซึ่งมีน้อยหำยำก ยำกต่อ

กำรเลียนแบบและไม่สำมำรถหำมำทดแทนได้  

กำรมีบุคลำกรคนเก่งก็คือก�ำไร 3)ควำมผูกพัน 

ที่บุคลำกรคนเก ่งมีต ่องำนและมีต ่อองค์กำร  

รักองค์กำร ทุ่มเทท�ำงำนและส่งผลต่อกำรพัฒนำ 

นวัตกรรมให้ประสบควำมส�ำเร็จมำกข้ึน ผู้วิจัย 

จึงสรุปแนวคิดในกำรวิจัยได้ดังภำพท่ี 1
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ภาพที่  กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
การดาํเนินการวธีิวจิัย 

 การวิจัยครัง้นีใ้ช้เวลาทัง้หมด  ปี โดย
เร่ิมจากขัน้ตอนการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลู
วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจน
สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา
เป็นแบบสอบถาม โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและ 
นวัตกรตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือ้หาและ
ลกัษณะของภาษา จากนัน้จึงไปทดสอบกบักลุ่ม
ทดลอง (Pre-test) ก่อนนําไปใช้จริง 

. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบ

สอบ  ถามแบ่งเป็น   ตอนคือ ตอนที่   เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบตรวจสอบรายการ
จํานวน  ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวดัการ
ป ฏิบัติ ท่ี แสดงออกถึงพฤติกรรมความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรมจํานวน  ข้อ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  ระดบัคือ ทําบ่อยท่ีสดุ 
() เคยทําบอ่ย () เคยบ้างเลก็น้อย () คอ่นข้าง
ไม่ เคย () และไม่ เคยเลย  () โดย  )พัฒนา

แบบสอบถามวัดความคิดริเร่ิมจากแบบวดัของ 
Kleysen and Street () Monoz-Doyague, 
et al. () ท่ีพฒันาตอ่จากแบบวดัของ Kirton 
(9) และแบบวัดของ  Torrance (9) ท่ี
พัฒนามาจากแบบวัดของ Guildford (9) 
โดยมีค่าความเช่ือมั่นของ Cronbach’s Alpha 
เท่ากับ . )แบบสอบถาม วัดความแปลก
ใหม่ผู้ วิจัยได้พัฒนาจากแบบวัดพฤติกรรมของ 
Jansen () ท่ีได้พัฒนามาจากแบบวัดของ 
Kanter (9) และ  Scott and Bruce (99) 
โด ย มี ค่ า ค ว าม เช่ื อ มั่ น  Cronbach’s Alpha 
เท่ากับ   .  )แบบสอบ  ถามวัดความมี
ประโยชน์ผู้ วิจัยได้พัฒนาขึน้จากแบบวัดของ 
West, et al. () และแนวคิดของ Drucker 
() และนกัวิชาการหลายท่าน โดยมีคา่ความ
เ ช่ื อ มั่ น  Cronbach’s Alpha เท่ า กั บ  .  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวดัปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความคิดสร้าง สรรค์และ
นวัตกรรม จํานวน  ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน

 
ความผกูพนั
ต่อองคก์าร 

บุคลากรคนเก่ง 

สภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร 

ความคิด
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมของ

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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การด�าเนินการวิธีวิจัย

 กำรวิจัยครั้งน้ีใช้เวลำท้ังหมด 2 ปี โดยเริ่ม

จำกขั้นตอนกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล

วรรณกรรม ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจน

สำมำรถสรุปกรอบแนวคิดกำรวิจัยและพัฒนำเป็น

แบบสอบถำม โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำและ นวัตกร

ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำและลักษณะ

ของภำษำ จำกนั้นจึงไปทดสอบกับกลุ่มทดลอง 

(Pre-test) ก่อนน�ำไปใช้จริง

 1.  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

   เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวิจยัเป็นแบบสอบ 

ถำมแบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูล 

ส่วนบุคคลเป็นแบบตรวจสอบรำยกำรจ�ำนวน 7 ข้อ 

ตอนที่  2  เป ็นแบบสอบถำมวัดกำรปฏิบัติที่

แสดงออกถึงพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมจ�ำนวน 31 ข้อ เป็นแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดับคือ ท�ำบ่อยท่ีสุด (5) เคยท�ำ

บ่อย (4) เคยบ้ำงเล็กน้อย (3) ค่อนข้ำงไม่เคย (2) 

และไม่เคยเลย (1) โดย 1)พัฒนำแบบสอบถำมวัด

ควำมคดิรเิริม่จำกแบบวดัของ Kleysen and Street 

(2001) Monoz-Doyague, et al. (2008) ท่ีพัฒนำ

ต่อจำกแบบวัดของ Kirton (1976) และแบบวัดของ 

Torrance (1974) ที่พัฒนำมำจำกแบบวัดของ 

Guildford (1967) โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ 

Cronbach’s Alpha เท่ำกับ 0.851 2)แบบสอบถำม 

วัดควำมแปลกใหม่ผู ้วิจัยได้พัฒนำจำกแบบวัด

พฤติกรรมของ Jansen (2008) ท่ีได้พัฒนำมำจำก

แบบวดัของ Kanter (1988) และ Scott and Bruce 

(1994) โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha 

เท่ำกับ 0.843 3)แบบสอบ ถำมวัดควำมมปีระโยชน์

ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นจำกแบบวัดของ West, et al. 

(2004) และแนวคิดของ Drucker (2002) และ 

นักวิชำกำรหลำยท่ำน โดยมีค ่ำควำมเชื่อมั่น 

C r o n b a c h ’ s  A l p h a  เ ท ่ ำ กั บ  0 . 8 8 2  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมวัดปัจจัยเชิงสำเหตุ 

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมควำมคิดสร้ำง สรรค์และ

นวัตกรรม จ�ำนวน 86 ข้อ เป็นแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดับเช่นเดียวกับแบบสอบถำม

ตอนท่ี 2 ซึง่ 1)แบบสอบถำมวัดปัจจยัด้ำนบคุลำกร

คนเก่ง ด้ำนควำมรู้เชิงลึก ผู้วิจัยพัฒนำจำก SI 

Model ของ Guildford (1988) จำกแบบวัด TTTC 

ของ Torance (1974) จำกแบบวัด RAT ของ 

Mednick (1967) และแบบวัดของ Sternberg 

(1988) และ Gardner (1998) โดยมค่ีำควำมเช่ือม่ัน

ของ Cronbach’s Alphaเท่ำกับ 0.869 ด้ำน

มนุษยสัมพันธ์และเครือข่ำยทำงสังคม ผู ้ วิจัย

พัฒนำจำกแบบวัดของ Wu, et al. (2008) และ Lee 

and Sukoco (2007) โดยมีค่ำควำมเช่ือมั่นของ 

Cronbach’s Alpha เท่ำกับ 0.897 ด้ำนควำมฉลำด

ทำงอำรมณ์ ผู ้ วิจัยพัฒนำข้ึนมำจำกแบบวัด 

ของกรมสุขภำพจิต (2543) และของวีระวัฒน์  

ปันนิตำมัย (2542) โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ 

Cronbach’s Alpha เท่ำกับ 0.799 2)แบบสอบถำม

วัดปัจจัยควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำร  

ด้ำนควำมต้องกำรรักษำควำมเป็นสมำชิกของ

องค์กำร ผู้ วิจัยพัฒนำข้ึนมำจำก Steer (1991), 

Buchanan (1974) และ Mowday et al. (1982) 

โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ Cronbach’s Alpha 

เท่ำกับ 0.787 ด้ำนควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำย

และค่ำนิยม ผู้วิจัยได้พัฒนำข้ึนจำก Meyer et al. 

(1993) โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ Cronbach’s 

Alpha เท่ำกับ 0.711 ด้ำนควำมเต็มใจในกำร

ปฏิบัติงำนผู้วิจัยพัฒนำจำก Brewer and Lock 

(1995) และ Srivastava and Bhatnagar (2008) 
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โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ Cronbach’s Alpha 

เท่ำกับ 0.701 3) แบบสอบถำมวัดปัจจยัด้ำนสภำพ 

แวดล้อมภำยในองค์กำร ด ้ำนควำมมีอิสระ  

ด้ำนควำมท้ำทำย ด้ำนค่ำตอบแทนสวัสดิกำรและ

รำงวัล ด้ำนทีมงำน ด้ำนบรรยำกำศกำรท�ำ งำน  

ผู้วิจัยได้พัฒนำข้ึนมำจำกแบบวัดของ Scott and 

Bruce (1994), Amabile (1996), Koys and 

Decotiis (1991) และ Jansen and Huang (2008) 

โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ Cronbach’s Alpha  

เรียงตำมล�ำดับแต่ละด้ำนท่ีกล่ำวไว้คือเท่ำกับ 

0.859 0.879 0.769 0.892 และ 0.800

 2.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

   กำรวจิยัครัง้นีก้ลุม่ตัวอย่ำงคือบคุลำกร

ในแผนกวจิยัและพัฒนำผลติภัณฑ์แผนกออกแบบ

และปฏิบัติ กำรผลิต แผนกกำรตลำด แผนก 

กำรขำยท่ีปฏิบัตหิน้ำท่ีในปัจจบุนัในสถำนประกอบ

กำรที่ได้รับรำงวัลดีเด่นรำงวัลเชิดชูเกียรติของ 

กรมแรงงำนและสวัสดิกำรแรงงำนปี 2559 และ 

ได้รับตรำสัญลักษณ์ Thailand Trust Mask  

ระหว่ำงปีพ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 210 แห่ง 

จ�ำนวน 448 คน สุ ่มตัวอย่ำงโดยใช้หลักควำม 

น่ำจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธี กำรสุ่ม

แบบหลำยขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  

เก็บข้อมูลด้วยตนเอง และทำงไปรษณีย์ตั้งแต ่

เดือนกุมภำพันธ์–สิงหำคม 2559

 3.  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

   สถิตเิชงิพรรณำ (Descriptive Statistics) 

ใช้ควำมถ่ี ค่ำเฉล่ีย ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  

ค่ำควำมโด่ง ค่ำควำมเบ้ ค่ำควำมเชือ่มัน่ (Reliability) 

โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป 

   สถิติเชิงตัวแปรพหุ (Multivariate 

Statistics) โดยใช้สมกำรโครงสร้ำง (Structural 

Equation Modeling: SEM) โดยกำรวิเครำะห์เส้นทำง

หรือกำรวิเครำะห์อิทธิพล (Path Analysis)  

เพ่ือศึกษำอิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อมของ

ตัวแปรแฝง และใช้กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ำรวจ(Exploratory Factor Analysis: EFA) กำร

วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis: CFA) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป 

ผลการวิจัย

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่ำงส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอำยุระหว่ำง 25-45 ปี เป็นโสด 

(ร้อยละ 56.7) กำรศึกษำระดับปริญญำตรี (65.0) 

และต�่ำกว่ำปริญญำตรี (25.9) อำยุกำรท�ำงำนต�่ำ

กว่ำ 5 ปี ท�ำงำนในบรษิทัทีม่พีนักงำนตัง้แต่ 51-200 

คน (ร้อยละ 41.3) และ 501-1000 คน (ร้อยละ 

33.9) ส่วนใหญ่ท�ำงำนในโรงงำน ผลิตสินค้ำและ

งำนบริกำร 

 2.  ร ะ ดั บ ก ำ ร เ ค ย ป ฏิ บั ติ พ ฤ ติ ก ร ร ม 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกร 

ในองค์กำรธุรกิจของไทยด้ำนควำมคิดริเริ่มด้ำน 

ควำมมีประโยชน ์และด ้ำนควำมแปลกใหม ่  

ในระดับมำก ( = 3.80, 3.86, 3.42)

 3.  ระดับกำรเคยปฏิบัติ ในป ัจจัย ท่ีมี

อทิธิพลเชงิสำเหตตุ่อพฤติกรรมควำมคดิสร้ำงสรรค์

และนวัตกรรม 3.1) ปัจจยับคุลำกรคนเก่ง เคยปฏิบตัิ

บ่อยมำกในด้ำนควำมรูเ้ชงิลกึ ด้ำนควำมฉลำดทำง

อำรมณ์ และด้ำนมนุษยสัมพันธ์และเครือข่ำยทำง

สังคม ( = 3.83, 4.10, 3.49) 3.2)ปัจจัยควำม

ผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำร เคยมีกำรปฏิบัติ

บ่อยมำกท้ังด้ำนควำมต้องกำรรักษำควำมเป็น

สมำชิกด้ำนควำมเชื่อถือ กำรยอมรับเป้ำหมำย 

และค่ำนิยม ด้ำนควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำน  
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( = 3.98, 4.04, 3.86) 3.3)ปัจจยัสภำพแวดล้อม

ภำยในองค์กำร บุคลำกรมีกำรเคยปฏิบัติบ่อยมำก

ท้ัง 5 ด้ำน คือควำมมีอิสระ ควำมท้ำทำย ค่ำ

ตอบแทนสวัสดิกำรและรำงวัล ทีมงำน บรรยำกำศ

กำรท�ำงำน ( = 3.80, 3.74, 3.66, 3.91, 3.77) 

 4.  กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชงิส�ำรวจใช้

วิธี Principal Component Analysis ท�ำกำรหมุน

แกนด้วยวิธี Varimaxสำมำรถสรุปตัวแปรสังเกตไ

ด้ 117 ตัวแปรเหลือเพียง 40 ตัวแปรใน 14 องค์

ประกอบ 4 ปัจจัยซึ่งมีค่ำควำมแปรปรวนมำกกว่ำ 

1 ขึ้นไป ค่ำน�้ำหนัก (Factor loading) ของตัวแปร

แต่ละตัวในแต่ละองค์ประกอบมำกกว่ำ 0.50  

ขึ้นไป คืออยู่ระหว่ำง 0.707- 0.888 ค่ำสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพันธ์ในองค์ประกอบเดียวกัน มคีวำมสมัพันธ์

กันอย่ำงมนียัส�ำคญัท่ีระดับ 0.05 ค่ำสถิติ Bartlett’s 

Test of Sphericityแตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงมี 

นัยส�ำคัญ ค่ำดัชนี KMO ต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป  

ค่ำ Chi-Square ค่ำ dfและ Significance พบว่ำ  

กำรใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ

คร้ังน้ี มคีวำมเหมำะสมในระดบัดมีำก และระดบัดี 

 5. กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) หลังจำก

ตัวแปรเชิงสังเกตได้ถูกสกัดให้น้อยลงเหลือ 40 

ตัวแปรและถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบของแต่ละ

ปัจจัยแล้ว จะน�ำมำวิเครำะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน เพ่ือสรปุผลกำรวิจยัเพ่ือยืนยันควำมสมัพันธ์

และควำมสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูล

เชิงประจักษ์โดยใช้วิธีปรับแต่งองค์ประกอบท่ีมีค่ำ 

Modification indices ท่ีมีค่ำสูงสุดด้วยวิธีเชื่อม 

ลูกศรคือ e8 e9 และ e37 e40 และประเมิน 

ค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยวิธี Maximum Likelihood  

พบว่ำ 5.1) รูปแบบพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์

และนวัตกรรมของบุคลำกรมี 4 ปัจจัย 14 องค์ 

ประกอบ 40 ตัวแปรสังเกตได้ เช่นเดียวกับกำร

วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ โดยมีค่ำน�้ำหนัก

องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้เป ็นบวกม ี

ค่ำระหว่ำง 0.56 ถึง 0.91 มีค่ำสัมประสิทธ์ิกำร

พยำกรณ์ ( ) ระหว่ำง 0.31 – 0.81 มีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.001 และ 0.05 ซึ่ง

หมำยควำมว่ำ ตวัแปรทีส่ร้ำงข้ึนเป็นตวัแปรส�ำคญั

ของพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

ของบุคลำกร 5.2) โมเดลท่ีสร ้ำงข้ึนมีควำม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)  

โดยมีค่ำ CMIN/DF= 2.195 ค่ำ AGFI = 0.832  

ค่ำ IFI = 0.913 ค่ำ CFI= 0.912 ค่ำ RMSEA= 

0.052 ค่ำ RMR= 0.040 ค่ำ PNFI = 0.706  

ค่ำ Hoelter = 223 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์กำรวัด  

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

 6.  กำรตรวจสอบเส้นทำงอทิธิพลทำงตรง 

อิทธิพลทำงอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมของบุคลำกร จำกกำรใช้สถิติวิเครำะห์

สมกำรโครงสร ้ำง (Structural  Equations 

Modeling:SEM) พบว่ำ 6.1) พฤติกรรมควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมได้รับอิทธิพลทำงตรง  

จำกปัจจยับคุลำกรคนเก่งในระดบัสงู (1.995) และ

ได้รับอิทธิพลทำงอ้อมจำกปัจจัยสภำพแวดล้อม

ภำยในองค์กำรในระดบัสูงมำกเช่นกัน (0.801) โดย

ผ่ำนทำงปัจจัยบุคลำกรคนเก่งซึ่งท�ำหน้ำที่เป็น

ตัวแปร คั่นกลำง (mediator) ด้วยแต่ได้รับอิทธิพล

ทำงตรงน้อยมำก (0.046) จำกปัจจัยสภำพ

แวดล้อมภำยในองค์กำร 6.2) ปัจจยัสภำพแวดล้อม

ภำยในองค์กำรมีอิทธิพลทำงตรงในระดับสูงมำก

ต่อปัจจัยบุคลำกรคนเก่ง (0.875) และต่อปัจจัย



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
188

ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำร (0.821) 6.3) 

พฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมไม่ได้

รับอิทธิพลใด ๆ เลย จำกปัจจัยควำมผูกพันของ

บุคลำกรต่อองค์กำร และปัจจัยบุคลำกรคนเก่งกับ

ปัจจัยควำมผูกพันมีอิทธิพลทำงตรงต่อกันเพียง 

เล็กน้อย (0.115) 

 7.  ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนของงำนวจิยั

เรื่องรูปแบบพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมของบุคลำกรในองค์กำรธุรกิจของไทย 

พบว่ำ เป็นไปตำมสมมติฐำนคอื 7.1) โมเดลท่ีสร้ำง

ขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 7.2) ปัจจัย

สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำรมีอิทธิพลทำงตรง

อย่ำงสูงมำกต่อปัจจัยบุคลำกรคนเก่ง และต่อ

ปัจจัยควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำรและ 

ยังมีอิทธิพลทำงอ้อมสูงมำกต่อพฤติกรรมควำม  

คิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกร 7.3) 

ปัจจัยบุคลำกรคนเก่งมีอิทธิพลทำงตรงอย่ำงสูง

มำกต ่อพฤติกรรมควำมคิดสร ้ำงสรรค ์และ

นวัตกรรมของบุคลำกร 7.4) ปัจจยัควำมผกูพันของ

บุคลำกรต่อองค์กำร ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกร

อภิปรายผล

 1. ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ท่ีส�ำคัญที่

ท�ำให้องค์กำรอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่ำง

มั่นคงและย่ังยืนในภำวะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่ำง

รวดเรว็อย่ำงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ในอนำคตได้ซึง่

สอดคล้องกับ Porter and Heppelmann (2014) 

ที่กล ่ำวถึงควำมจ�ำเป ็นที่ต ้องมีนวัตกรรมว ่ำ 

นวัตกรรมเป็นกำรก้ำวไปจำกควำมมัง่ค่ังในปัจจบุนั

และเป็นตัวผลักดันให้มีกำรเจริญเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์ในระยะยำวและสร้ำงควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันในอนำคต และกำรแข่งขันเชิงธุรกิจก่อ

ให้เกิดนวัตกรรมได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งในกำรได้เปรียบ

คูแ่ข่งขัน นวัตกรรมจงึเป็นปัจจยัส�ำคญัต่อกำรสร้ำง

ควำมอยู่รอดและควำมส�ำเร็จของธุรกิจได้อย่ำง

มั่นคงย่ังยืน และส่งผลต่อควำมเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีสำมำรถแข่งขันได้

ในเวทีโลก ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ World 

Economic Forum (2016-2017) ทีใ่ห้ข้อเสนอแนะ

ว่ำ ประเทศไทยควรให้ควำมส�ำคัญกับนวัตกรรม

เป็นพิเศษเพ่ือรองรับกำรพัฒนำสู ่อุตสำหกรรม 

ยุค 4.0 และต้องให้ควำมส�ำคัญกับทักษะของ

บคุลำกรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัอนำคตในกำรพัฒนำธุรกิจ

 2.  นวัตกรรมนอกจำกมีประโยชน์กับบคุคล

และองค์กำรแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อมนุษยชำติ 

ทั้งโลก ดังที่นักวิทยำศำสตร์มำกมำยหลำยสำขำ

จำกหลำยประเทศ มกีำรประสำนพลงัร่วมแลกเปลีย่น

ข้อมูลควำมรู้ที่แตกต่ำงกัน ท�ำให้เกิดควำมคิด 

ที่ต่ำงไปจำกเดิมๆ น�ำไปสู่ควำมเชื่อมโยงจุดควำม

คิดต่ำงๆ ไปสู่กำรแก้ปัญหำยำกๆได้ส�ำเร็จ รวมท้ัง

กำรค้นพบส่ิงใหม่ๆอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชำติ

ในโลกนีเ้ป็นอย่ำงย่ิง (Gast, 2012) เช่น กำรค้นพบ

วัคซีนโรคไวรัสซำร ์ส กำรถอดรหัสพันธุกรรม  

กำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินโดยผ่ำนสมำร์ทโฟน  

กำรท�ำกำรตลำดผ่ำนระบบเครือข่ำยทำงสังคม 

(Digital Marketing) เป็นต้น และสอดคล้องกับ 

Sexton (2012) ที่กล่ำวว่ำ แม้เวลำในทุกมุมของ

โลกจะแตกต่ำงกัน แต่ผู้คนสำมำรถแลกเปลี่ยน

ควำมรู ้ได้รวดเร็ว ทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีล�้ำสมัย 

ท�ำให้มนีวตักรรมเกิดขึน้มำกมำย น�ำมำใช้แก้ปัญหำ

ในชวิีตประจ�ำวันของคนท้ังโลกได้อย่ำงรวดเรว็และ

มีควำมก้ำวหน้ำย่ิงๆขึ้นไป 
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 3.  ผลกำรวจิยั เน้นให้เหน็ควำมส�ำคัญของ

บคุลำกรคนเก่งซึง่เป็นปัจจยัทีม่อีทิธิพลในระดบัสงู

ต่อพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

และสำมำรถวัดได้จำกกำรแสดงออกหรือกำร

ปฏิบัติที่เป็นผลงำนออกมำว่ำเป็นควำมคิดนอก

กรอบ (Lateral Thinking) ท่ีใหม่ๆ แตกต่ำงไปจำก

เดิมที่คนท่ัวไปคำดไม่ถึง เป็นกำรสร้ำงภำพใน

สมองทีเ่ป็นไปได้ในอนำคตโดยไม่ซ�ำ้แบบใคร และ

สำมำรถเช่ือมโยงควำมคิดหลำกหลำยออกมำสู่

กำรประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆผลิต

ภัณฑ์ใหม่ๆที่มีประโยชน์มีคุณภำพและสำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้ได้สูงสุด (Isaksaen, 

Dorval & Treffinger, 2011; Porter & Heppelmann, 

2014) กำรที่ประเทศไทยจะมีบุคลำกรคนเก่งเช่นนี้

ได้ ภำครฐัต้องมนีโยบำยในกำรสร้ำงคนไทยรุน่ใหม่

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำจนถึงวัยชรำ โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงด้ำนกำรศึกษำท่ีต้องใช้ควำมรู ้ใหม่ๆ 

เนื่องจำกควำมรู้เดิมไม่สำมำรถน�ำมำใช้ประกอบ

อำชีพในปัจจุบันได้อีก 

 4. ผลกำรวิจัยที่พบว่ำปัจจัยควำมผูกพัน

ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมของบุคลำกร อำจเป็นเพรำะองค์กำร

ต่ำงๆต้องกำรดึงดูดคนเก่งเข้ำมำเพ่ือเสริมสร้ำง

ควำมสำมำรถของตน เกิดปัญหำแย่งชิงคนเก่งกัน 

คนเก่งจึงมีทำงเลือกและมีโอกำสก้ำวหน้ำในกำร

ท�ำงำนมำกกว่ำพนักงำนทัว่ไป ซึง่สอดคล้องกับกำร

ศกึษำวิจยัของ Srivastava and Bhatnagar (2008) 

และ Michaels et al. (2001) ท่ีพบว่ำคนเก่งมัก

เปลี่ยนงำนบ่อยและสำมำรถเลือกงำนที่พอใจได้

หำกไม่พอใจ จะลำออกทันทีควำมผูกพันต่อ

องค์กำรจึงมีน้อย

 5. ในกำรสร้ำงควำมส�ำเร็จทำงกำรวิจัย

และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของธุรกิจนั้น แต่ละ

ประเทศจะมีนวัตกรรมที่แตกต่ำงกัน ประเทศ

เยอรมันนั้น ควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

มักเกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย 

หน่วยงำนรัฐบำล และภำค อุตสำหกรรม บริษัท

ธุรกิจจะให้ทุนกับมหำวิทยำลัย สร้ำงนักศึกษำ

ปริญญำเอกมำช่วยร่วมงำนในอุตสำหกรรมอย่ำง

มีเป้ำหมำยเฉพำะ ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกำ  

มกัให้ทนุเป็นรำยบคุคลและให้ทุนแก่มหำวทิยำลยั

อย่ำงกว้ำง (Theil, 2012) ประเทศไทยจะใช้แบบ

ใด ย่อมข้ึนอยู่กับกำรตัดสินใจของผู ้เก่ียวข้อง  

แต่จะเห็นว่ำกำรมีควำมร่วมมือกันทั้งภำครัฐและ

อกชน จะช่วยให้มีกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

เพ่ิมข้ึน และเป็นประโยชน์ทั้งทำงเศรษฐกิจและ 

ทำงสังคมเพ่ิมมำกข้ึน

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยให้ภำครัฐ

ก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมสำมำรถใน 

กำรแข่งขันของประเทศโดยมีจุดมุ ่งเน ้นหลัก 

ที่กำรพัฒนำศักยภำพของภำคเศรษฐกิจทั้งด้ำน

ทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

อนำคต จัดสรรงบประมำณและเครื่องมือที่

เก่ียวข้องให้เหมำะสม พร้อมทัง้แสวงหำควำมร่วมมอื

ด้วยกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ เช่น

กำรส่งเสริมให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในธุรกิจที่มี

เทคโนโลยีใหม่ๆและมโีอกำสในยุคปัจจบุนั ส่งเสรมิ

ให้นวัตกรต่ำงชำติท่ีมีช่ือเสียงเข้ำมำถ่ำยทอด

เทคโนโลยีใหม่ นอกจำกนี้ภำครัฐควรจัดให้มีกำร

ส่งเสรมิกำรวิจยัและพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
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และศลิปะวิทยำกำรแขนงต่ำงๆ ทัง้ด้ำนควำมรูแ้ละ

กำรปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำคน เพ่ือพัฒนำนวัตกรรม

 2.  ข้อเสนอแนะเชงิปฏิบติั ผลจำกกำรวิจยั

ที่พบว่ำ บุคลำกรคนเก่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูง

มำกต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมในองค์กำร ดังน้ัน

องค์กำรจึงควรมีวิธีกำรต่ำงๆเพ่ือให้ได้คนเก่งเข้ำสู่

องค์กำรอย่ำงรวดเร็ว เช่น ส่งเสริมให้องค์กำรร่วม

มือกับมหำวิทยำลัยชั้นน�ำ เปิดหลักสูตรพัฒนำ

บุคลำกร เช่น หลักสูตร TRIZ ซึ่งเป็นหน่ึงใน

หลักสูตร พัฒนำนวัตกรชั้นน�ำของโลกและให้

องค์กำรธุรกิจส่งบคุลำกรเข้ำศึกษำเพ่ือให้พนกังำน

มีกำรคิดต ่อยอดนวัตกรรมอย่ำงมีระบบเพ่ือ

สร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั สงัคม 

และสิง่แวดล้อม นอกจำกนี ้องค์กำรธุรกิจควรแสวง

ควำมร่วมมือกับธุรกิจท่ีมีนวัตกรรมสูงในกำรแลก

เปลี่ยนนวัตกร กำรส่งไปฝึกอบรมและเรียนรู ้

นวัตกรรมของบริษัทชั้นน�ำในต่ำงประเทศ กำรน�ำ

มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรนวตักรรมของยุโรปมำ

ใช้เช่น CEN 16555 กำรจัดสภำพแวด ล้อมภำยใน

องค์กำรที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้ำงควำมผูกพันให้พนักงำน

คนเก ่งรักงำนรักองค์กำรโดยกำรส่งเสริมให ้

พนักงำนทุกคน ทกุระดบั ผลตินวัตกรรมเช้ำแช่งขัน

ชิงรำงวัลจำกหน่วยงำนระดับชำติระดับโลก ซึ่งมี

ทัง้ควำมคดิสร้ำงสรรค์ ทีช่่วยปรบัปรงุประสทิธิภำพ

กำรท�ำงำน ผลงำนที่คิดและพัฒนำขึ้นใหม่ และ

นวัตกรรมท่ีลดต้นทุน และเพ่ิมรำยได้ให้แก่บริษัท

โดยบริษัทมีกิจกรรมกำรประกวดและมอบรำงวัล

ให้กับพนักงำนที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นและเป็นเวที

เผยแพร่จุดประกำยให้พนกังำนคนอืน่น�ำไปต่อยอด

และพัฒนำนวัตกรรมต่อไป 

 3.  ควรมีกำรศึกษำให้พบปัญหำที่คนเก่ง

ลำออกและปรบัปรุงสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร

ทั้งด้ำนกำยภำพและด้ำนจิตใจเพ่ือให้คนเก่ง 

มคีวำมผกูพันกับองค์กำรและรักษำคนเก่งให้คงอยู่

ในองค์กำรได้

 4.  ควรมกีำรศกึษำวจิยัรปูแบบพฤตกิรรม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรใน

แต่ละสำขำวิชำชีพโดยเฉพำะ เพ่ือควำม ก้ำวหน้ำ

ทำงวิชำกำรและองค์กำรธุรกิจน�ำมำใช้ได้จริง

 5.  ภำครัฐควรน�ำตัวอย่ำงโรงเรียนต้น 

แบบ เช่น โรงเรยีนก�ำเนิดวิทย์ซึง่เป็นโรงเรยีนเอกชน

ระดับมัธยมศึกษำที่มีกลุ่มบริษัทกำรปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทยให้กำรสนบัสนุนงบประมำณ และ

ทรัพยำกรเนื่องจำกทำงกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึง

ควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ ด้ำน

คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้

ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือมุ่งเน้นใน

กำรพัฒนำศักยภำพเพ่ือเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์

และนักนวัตกรรมชั้นน�ำของประเทศในอนำคต  

มำปรับใช้กับกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษำสำยวิทยำศำสตร์ทั่วประเทศ เพ่ือให้

นักเรียนทุกคนได้มีโอกำสพัฒนำตนเองอย่ำงเต็ม

ศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน
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 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำพิจำรณำหลักสุจริตในกฎหมำยแรงงำนตำมบทบัญญัติใน

ประมวลกฎหมำยแพ่งพำณิชย์ มำตรำ ๕๘๓ “ถ้ำลูกจ้ำงจงใจขัดค�ำสั่งของนำยจ้ำงอันชอบด้วยกฎหมำยก็

ดี หรือละเลยไม่น�ำพำต่อค�ำสั่งเช่นว่ำเป็นอำจิณก็ดี ละทิ้งกำรงำนไปเสียก็ดี กระท�ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรง

ก็ดี หรือกระท�ำประกำรอื่นอันไม่สมควรแก่กำรปฏิบัติให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตก็ดี ท่ำนว่ำนำยจ้ำง

จะไล่ออกโดยมิพักต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำหรือให้สินไหมตอบแทนก็ได้” จึงมีปัญหำว่ำค�ำสั่งของนำยจ้ำง

อันชอบด้วยกฎหมำยน้ัน ต้อง”สุจริต”ด้วยหรือไม่ บทควำมน้ีจะศึกษำพิจำรณำตอบปัญหำดังกล่ำวใน  

๓ หัวข้อคือ ควำมหมำยและแนวคิดเก่ียวกับหลักสุจริต บทบัญญัติเก่ียวกับหลักสุจริต และหลักสุจริตใน

กฎหมำยแรงงำน

 ค�ำว่ำ “สจุรติ” เป็นค�ำท่ีมใีนกฎหมำยโรมนั เขียนเป็นภำษำละตนิว่ำ Bona Fideแปลว่ำควำมซือ่สัตย์ 

ซึ่งตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ good faith และมีในกฎหมำยเยอรมัน ใช้ค�ำว่ำ True Und Glauben  

ซึง่แปลว่ำควำมซ่ือสตัย์และควำมไว้วำงใจ ในกฎหมำยไทยควำมสจุริตเป็นหลกับงัคบัใช้ในกำรใช้สทิธิและ

กำรช�ำระหนี้ทำงแพ่งโดยทั่วไป ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕ ว่ำ “ในกำร

ใช้สทิธิแห่งตนก็ด ีในกำรช�ำระหนีก็้ด ีบคุคลทกุคนต้องกระท�ำโดยสจุริต” ดงัน้ันค�ำสัง่ของนำยจ้ำงท่ีชอบด้วย

กฎหมำย จึงต้องเป็นค�ำสั่งที่ “สุจริต” ด้วย เพ่ือให้มีควำมชัดเจนในกำรบัญญัติกฎหมำย จึงเห็นสมควรให้มี

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำม๕๘๓ ดังน้ี “ถ้ำลูกจ้ำงจงใจขัดค�ำสั่งอันชอบ

ด้วยกฎหมำยและสุจริตของนำยจ้ำง............นำยจ้ำงจะไล่ออกได้โดยมิพักต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำหรือให้

สินไหมทดแทน”

ค�าส�าคัญ : หลักสุจริต, กฎหมำยแรงงำน
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ABSTRACT

 The objective of this article is to consider the Civil and Commercial Code section 583. It 

has been regulated that, “If an employee intentionally disobeys or always neglects his employer’s 

lawful command, abandons work, seriously wrong does or not fulfills his work rightly and honestly, 

the employer is righteous to dismiss him without any advance notice or compensations.”  

The problem is whether the lawful command has to be accordance with good faith or not.  

This article aims to answer such a question is three dimensions: meaning and concept of good 

faith principle, provisions of good faith and good faith principle in Labor Law.

 Good faith or “Bona Fide” in Roman law means to be honest and in German “True Und 

Glauben” means honest and trustful. Therefore, good faith is the principle which is applicable to 

the exercise and general commercial repayment. It is regulated in Civil and Commercial Code 

section 5, “In the exercise for their right and debt, every person must act in good faith.” Thus the 

employer’s command should not only be lawful but also be good faith. In order to clarify the law, 

it is deserved to amend the Civil and Commercial Law section 583 as following: “If an employee 

intentionally disobey his employer’s command which is lawful and good faith…, the employer is 

righteous to dismiss him without advance notice or compensations.”

Key words: good faith principle, Labor Law

บทน�า

 กฎหมำยแรงงำนเป็นท้ังกฎหมำยเอกชน

และกฎหมำยมหำชน ในส่วนทีเ่ป็นกฎหมำยเอกชน

คือเป็นกฎหมำยที่ว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

นำยจ้ำงกับลูกจ้ำงตำมหลักสัญญำจ้ำงแรงงำน 

ส่วนที่เป็นกฎหมำยมหำชนนั้นก็เพรำะรัฐเห็นว่ำ

อ�ำนำจกำรต่อรองของลกูจ้ำงมน้ีอยกว่ำนำยจ้ำง รฐั

จงึต้องเข้ำมำเก่ียวข้องคุม้ครองลกูจ้ำงให้เกิดควำม

เป็นธรรมในกำรจ้ำงงำน เช่น กฎหมำยคุ้มครอง

แรงงำน กฎหมำยแรงงำนสมัพันธ์ กฎหมำยประกัน

สังคม กฎหมำยเงินทดแทน กฎหมำยจัดตั้งศำลรง

งำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน ฯลฯและกำรที่

ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลกูจ้ำงเป็นควำม

สัมพันธ์ตำมสัญญำต่ำงตอบแทน และในประมวล

กฎหมำยแพ่งพำณิชย์ มำตรำ ๕๘๓ บัญญัติว่ำ  

“ถ้ำลูกจ้ำงจงใจขัดค�ำสั่งของนำยจ้ำงอันชอบด้วย

กฎหมำยก็ด ีหรือละเลยไม่น�ำพำต่อค�ำส่ังเช่นว่ำน้ัน

เป็นอำจณิก็ด ีละทิง้กำรงำนไปเสียก็ด ีกระท�ำควำม

ผดิอย่ำงร้ำยแรงก็ด ีหรือท�ำประกำรอืน่อนัไม่สมแก่

กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและ

สุจริตก็ดี ท่ำนว่ำนำยจ้ำงจะไล่ออกโดยมิพักต้อง

บอกกล่ำวล่วงหน้ำหรอืให้สนิไหมตอบแทนก็ได้”ดงั

นัน้ กำรใช้สทิธิปฏบิตังิำนของลกูจ้ำงจงึต้องเป็นไป

ตำมหลัก “หลักสุจริต” ส่วนกำรใช้สิทธิออกค�ำส่ัง
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ของนำยจ้ำงตำมบทบัญญัติในมำตรำนี้ซึ่งถือว่ำ

เป็นอ�ำนำจบังคบับญัชำหรอือ�ำนำจกำรจดักำรของ

นำยจ้ำง (Management Right) กฎหมำยบัญญัติ

ว่ำต้องชอบด้วยกฎหมำยเท่ำน้ัน จึงมีปัญหำว่ำค�ำ

สั่งของนำยจ้ำงอันชอบด้วยกฎหมำยนั้นต้อง 

“สุจริต” ด้วยหรือไม่ บทควำมน้ีจะท�ำกำรศึกษำ

พิจำรณำตอบปัญหำดังกล่ำว โดยแบ่งพิจำรณำ

ออกเป็น ๓หัวข้อ คือ ควำมหมำยและแนวคิดเกี่ยว

กับหลักสุจริต บทบัญญัติเก่ียวกับหลักสุจริต และ

หลักสุจริตในกฎหมำยแรงงำน

 ๑. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับ 

หลักสุจริต

   ค�ำว่ำ “สุจริต” เป็นค�ำท่ีมีมำตั้งแต่

กฎหมำยโรมันซึ่งเขียนเป็นภำษำลำตินว่ำ Bona 

Fide แปลว่ำควำมซื่อสัตย์ ซึ่งตรงกับภำษำอังกฤษ

ว่ำ Good Faith และตรงกับภำษำเยอรมันว่ำ  

True Und Glauben แปลว่ำ ควำมซื่อสัตย์และ

ควำมไว้วำงใจ (ปรดีี เกษมทรพัย์ (๒๕๒๕) น.๑๐๑)

ควำมสุจริตจึงเป็นหลักท่ีใช้บังคับในกำรใช้สิทธิ

และกำรช�ำระหนีท้ำงแพ่งโดยทัว่ ๆ  ไป ดงัทีบ่ญัญตัิ

ไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ ๕ 

ว่ำ “ในกำรใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในกำรช�ำระหนี้ก็ดี 

บุคคลทุกคนต้องกระท�ำโดยสุจริต” 

   หลักสุจริตนี้ มี ท่ีมำจำกหลัก ท่ีว ่ ำ 

“บุคคลผู้มำศำลต้องมำด้วยมือสะอำด” (He who 

comes to the court must come with clean 

hands) หมำยถึง กำรที่บุคคลใช้สิทธิของตนที่เกิด

ขึน้มำแล้วนัน้จะต้องใช้โดยสจุรติมฉิะนัน้ศำลจะไม่

รับรองสิทธินั้นหรือไม่รับบังคับให้

   จุดมุ่งหมำยของหลักสุจริตท่ีได้เกิดขึ้น

ตั้งแต่เริ่มแรกในประวัติศำสตร์กฎหมำยโรมัน  

ก็เพ่ือบรรเทำหรือแก้ไขควำมกระด้ำงตำยตัวของ

บทบัญญัติของกฎหมำยซึ่งหำกบังคับใช้ตำม

บทบัญญัติเช่นนั้นจะก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม

แก่คู่กรณี กฎหมำยยุติธรรมจึงถูกน�ำมำบรรจุไว้ใน

รูปแบบของคดีสุจริตเพ่ือให้ผู้พิพำกษำชำวโรมันมี

อ�ำนำจวินิจฉัยตำมหลักควำมเป็นธรรมโดยมุ ่ง

หมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมหรือหำควำมยุติธรรม

ทีแ่ท้จรงิหลกัสจุรติจงึเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์แห่ง

กำรค้นหำควำมเป็นธรรม ในกฎหมำยหน้ีโรมันใน

ยุคน้ัน ได้น�ำเอำหลกัสจุริตไปใช้ในกำรพิจำรณำถึง

เจตนำอันแท้จริงของคู ่ สัญญำ โดยไม ่เพียง

พิจำรณำถึงถ้อยค�ำตำมตวัอกัษรทีเ่คร่งครดัเท่ำนัน้ 

แต่จะต้องพิจำรณำตำมหลักสุจริตด้วยท้ังน้ีเพ่ือ

ให้กำรปฏิบัติตำมสัญญำท่ีตกลงกันเกิดควำม

ยุติธรรมอันเป็นกำรท�ำให้หลักกำรรักษำสัญญำมี

ควำมหมำยทำงจริยธรรมมำกข้ึนและช่วยยับย้ัง

กำรคดโกงควำมไม่ซื่อสัตย์ควำมไม่เป็นธรรมรวม

ทั้งกำรกระท�ำที่ไม่สมเหตุสมผลต่ำงๆในสังคม เพื่อ

ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคมโรมนัอย่ำงแท้จริง

และด้วยบทบำทส�ำคัญของหลักสุจริตเช่นนี้ท�ำให้

นกักฎหมำยโรมนัใช้หลกัสจุริตเป็นทีร่วมแห่งควำม

ยุติธรรม กำรรักษำสัตย์ควำมไว้วำงใจควำมเป็น

ธรรมและหลักศีลธรรมอันดี

    หลักสุจริตกับควำมยุติธรรมหรือหลัก

ควำมเป็นธรรมนั้น แท้จริงแล้วเป็นส่ิงเดียวกัน

เนื่องจำกเจตนำรมณ์ของหลักสุจริตก็คือมุ่งให้เกิด

ควำมเป็นธรรมหรือควำมยุตธิรรมท่ีแท้จริงในสังคม

นั่นเองนั่นคือกำรให้ผู้ใช้กฎหมำยใช้หลักสุจริตไป

วินิจฉัยข้อพิพำทต่ำงๆให้เกิดควำมยุติธรรมขึ้น  

ดังนั้นหลักสุจริตจึงน�ำเอำแนวควำมคิดในทำงศีล

ธรรมของสังคมเข้ำมำเป็นองค์ประกอบในกำรปรุง

แต่งกฎหมำยและปรงุแต่งควำมสมัพันธ์ของคนใน

สังคมควำมยุติธรรมกับหลักสุจริตจึงเป็นองค์รวม
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เดียวกันโดยหลักสุจริตท�ำหน้ำที่เป็นเครื่องมือที่น�ำ

ไปสู่ควำมยุติธรรมที่แท้จริงและหลักสุจริตถือเป็น

หลกัทัว่ไปทีเ่ป็นรำกฐำนของกฎหมำยแพ่งทัง้ระบบ

(ปรีดี เกษมทรัพย์ (๒๕๒๕) น.๑๐๑) ซึ่งรวม 

ทั้งกฎหมำยแรงงำนด้วย

 ๒. บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักสุจริต 

   บทบัญญัติเก่ียวกับหลักสุจริต อันถือ

เป็นหลักทั่วไปที่จะน�ำมำใช้ได้กับทุกเรื่องน้ัน

ประเทศเยอรมันเป็นประเทศแรกที่บัญญัติรับรอง

หลกัสจุรติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งของเยอรมนั 

ค.ศ.1900 ,มำตรำ 157 และมำตรำ 242 “ลูกหนี้จะ

ต้องท�ำกำรช�ำระหนี้โดยสุจริต ท้ังนี้จะต้องค�ำนึงถึง

ปกตปิระเพณีด้วย” หมำยควำมว่ำ มำตรำนีเ้ป็นบท

ครอบจักรวำล (Generalkauseln) ท�ำหน้ำที่เป็น

เครื่องวัดมำตรฐำนควบคุมควำมประพฤติของ

บคุคลในทุกๆเรือ่งอนัเป็นมำตรฐำนทำงศีลธรรมใน

สังคมท่ีเก่ียวข้องกับควำมไว้วำงใจและซื่อสัตย์ต่อ

กัน รวมท้ังพิเครำะห์ถึงจำรีตประเพณีโดยปกติใน

สงัคมด้วย กล่ำวคอืคู่สญัญำอกีฝ่ำยย่อมคำดหมำย

ไว้ว่ำอีกฝ่ำยย่อมปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ในสังคมซึ่ง

เป็นควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ร่วมสังคมเดียวกัน

ควำมคำดหมำยเช่นนั้นย่อมก่อให้เกิดควำมไว้

วำงใจของบุคคลต่อบุคคล

   ในประเทศสหรฐัอเมรกิำแม้จะจ้ำงงำน

ตำมหลกักำรแสดงเจตนำก็ตำม แต่ต้องกระท�ำโดย

สุจริตและเป็นธรรม คือน�ำเอำหลักสุจริตมำใช้ใน

กำรจ้ำงงำนด้วย ดังกรณีท่ีศำลสูงแห่งรัฐเนวำด้ำ 

ในคดี K-Mart Corporation v. Ponsock ได้ตัดสิน

โดยอำศัยหลักกำรกระท�ำโดยสุจริตและเป็นธรรม

ไว้ดังนี้

   ข้อเท็จจริงในคดีคือ ลูกจ้ำงท�ำงำนมำ

นำนถึง ๑๐ ปี แล้วถูกนำยจ้ำงเลิกจ้ำงก่อนเกษียณ

อำยุ (ซึ่งหำกลูกจ้ำงเกษียณอำยุนำยจ้ำงต้องจ่ำย

ผลประโยชน์ตอบแทนให้ลกูจ้ำงด้วย) โดยนำยจ้ำง

อ้ำงว่ำเป็นกำรเลิกจ้ำงตำมหลักกำรแสดงเจตนำ 

และกำรเลิกจ้ำงในคร้ังนี้เน่ืองจำกลูกจ้ำงท�ำสีหก

เลอะเปื้อนรถยกของบริษัท คณะลูกขุนได้ท�ำกำร

สอบสวนแล้วพบว่ำนำยจ้ำงเลิกจ ้ำงลูกจ ้ำง

เน่ืองจำกไม่ต้องกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน

กรณีกำรเกษียณอำยุ จึงไม่เห็นด้วยกับที่นำยจ้ำง

กล่ำวอ้ำง ศำลเองก็เห็นด้วยกับคณะลูกขุนและ

ถือว่ำกำรกระท�ำของนำยจ้ำงเป็นกำรใช้สทิธิโดยไม่

สุจริต ต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ลูกจ้ำงใน

กำรกระท�ำดังกล่ำว(อ้ำงถึงใน สุนิสำ สว่ำงเนตร, 

๒๕๕๑, น. ๑๙๘-๑๙๙)

   ในบทบัญญัติของกฎหมำยไทยได้

บัญญัติหลักกำรใช้สิทธิโดยสุจริตน้ีไว้ ๒ กรณี คือ

 ๑.  การใช้สิทธิโดยสุจริตเฉพาะเรื่อง

ควำมสุจริตเฉพำะเรื่อง หมำยถึง “ควำมไม่รู้ข้อเท็จ

จริงเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เก่ียวข้อง

หรือควำมรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์” เช่น กำรรับโอน

ทรัพย์สินไว้โดยไม่ทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงใดอย่ำง

หนึ่ง อำจเป็นกรณีที่ไม่ทรำบว่ำเป็นทรัพย์สินที่

ขโมยมำก็ดี หรือรับโอนทรัพย์สินไว้โดยไม่ทรำบว่ำ

ทรัพย์สินน้ันมีกำรคบคิดฉ้อฉลหรือแสดงเจตนำ

หลอกลวงกันในระหว่ำงคู่สัญญำคนก่อนๆ ก็ดี ถือ

เป็นกำรกระท�ำโดยสุจริตซึ่งกฎหมำยจะเข้ำมำ

คุ้มครองโดยกำรบัญญัติให้ไม่ต้องคืนทรัพย์สินน้ัน 

ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำมีกำรรับโอนทรัพย์สินไว้โดย

ทรำบถึงข้อบกพร่องบำงอย่ำง เช่น มีกำรคบคิดกัน

ฉ้อฉลก็ดหีรือรับโอนไว้โดยทรำบดถึีงกำรหลอกลวง

หรือข้อบกพร่องในกำรท�ำสัญญำของคู่สัญญำคน

ก่อนๆ ก็ดีก็ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำที่ไม่สุจริต ผู้ทรง

สิทธิจงึไม่สำมำรถใช้สิทธิทีเ่กีย่วกับทรัพย์สินน้ันยัน
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ต่อบุคคลอืน่ได้ เนือ่งจำกกฎหมำยไม่รบัรองและไม่

คุม้ครองให้ จงึอำจต้องคืนทรพัย์สนินัน้ให้แก่บคุคล

อื่นที่มีสิทธิดีกว่ำไป

 กำรใช้สิทธิโดยสุจริตเฉพำะเรื่องน้ีได้มี

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

หลำยมำตรำด้วยกัน เช่น มำตรำ ๑๕๕, ๔๑๒, 

๙๐๕, ๙๑๖, ๑๒๙๙, ๑๓๐๐, ๑๓๐๓,๑๓๑๑, 

๑๓๑๒, ๑๓๒๙, ๑๓๓๐, ๑๓๓๑, ๑๓๓๒ เป็นต้น

 ๒.  การใช้สิทธิโดยสุจริตท่ัวไป

   ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

มำตรำ ๕ บัญญัติว่ำ “ในกำรใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ใน

กำรช�ำระหนีก็้ด ีท่ำนว่ำบคุคลทุกคนต้องกระท�ำโดย

สุจริต”

   ค�ำว่ำ “สุจริต” ในมำตรำ ๕ นี้ มีควำม

หมำยกว้ำงกว่ำในกรณีควำมสุจริตเฉพำะเรื่อง  

โดยหมำยถึง “ควำมซื่อสัตย์และควำมไว้วำงใจ”  

ซึ่งบุคคลจะต้องมีต่อกันในกรณีต่ำงๆ 

   บทบัญญัติในมำตรำนี้เป็น “บท ครอบ

จักรวำล” ที่ท�ำหน้ำที่เป็นมำตรฐำนควบคุมควำม

ประพฤติของบุคคลที่มีต ่อกันในทำงกฎหมำย 

เป็นกำรก�ำหนดให้บคุคลต้องประพฤติปฏิบติัต่อกัน

ด้วยควำมซ่ือสัตย์และควำมไว้วำงใจ กำรกระท�ำ

ใดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อควำมซื่อสัตย์และควำมไว้

วำงใจย่อมถือว่ำเป็นกำรกระท�ำท่ีไม่สุจริต ซึ่งศำล

จะไม่รับรองและไม่รับบังคับให้ (พรชัย สุนทรพันธุ์ 

และ ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร (๒๕๕๐) น. ๑๒๓-

๑๒๖.) เช่น

   ค� า พิ พ า ก ษ า ฎี ก า ท่ี  ๗ ๘ ๖ -

๗๘๗/๒๕๓๓ 

   กำรที่โจทก์และจ�ำเลยที่ ๑ ได้ท่ีพิพำท

มำในระหว่ำงอยู่กินเป็นสำมีภริยำกัน โดยมิได้จด

ทะเบยีนสมรสนัน้ถือว่ำเป็นทรพัย์ทีท่�ำมำหำได้ร่วม

กัน มีกรรมสิทธ์ิร่วมกันคนละคร่ึง แม้ที่พิพำทจะ

มีชื่อจ�ำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิในโฉนดแต่ 

ผู้เดียวก็เป็นกำรกระท�ำแทนโจทก์ด้วย จ�ำเลยท่ี ๑  

จงึไม่มีสิทธิเอำท่ีพิพำทส่วนของโจทก์ไปจดทะเบยีน

โอนขำยให้จ�ำเลยท่ี ๒ โดยมไิด้รบัควำมยินยอมจำก

โจทก์ ฉะนั้นเมื่อจ�ำเลยที่ ๒ รับโอนท่ีพิพำทมำจำก

จ�ำเลยที ่๑ โดยรูอ้ยู่แล้วว่ำโจทก์เป็นเจ้ำของรวมอยู่

ด้วย จึงเป็นกำรไม่สุจริต ไม่ผูกพันส่วนของโจทก์ 

จ�ำเลยท่ี ๒ จึงต้องจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือ

กรรมสิทธ์ิร่วมกันในที่ดินพิพำทด้วย

  ในกรณีที่มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกำร

ช�ำระหนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้ำลูกหนี้ได้ท�ำกำรช�ำระหนี้

แก่เจ้ำหนีโ้ดยไม่สจุรติก็ถือว่ำเป็นกำรช�ำระหนีท้ีไ่ม่

ถูกต้อง ไม่ท�ำให้หนี้นั้นระงับสิ้นไปหรืออำจต้อง

ช�ำระหน้ีนั้นใหม่ให้ถูกต้องอีกครั้งหน่ึง

  ตัวอย่ำง ด�ำกับแดงเป็นเพ่ือนกัน ด�ำได้

ตกลงกู้เงินจำกแดง ๑๐๐,๐๐๐.- บำท ต่อมำแดง

มีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงถูกเจ้ำหน้ีฟ้องล้มละลำย ศำล

สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของแดงเพ่ือให้เจ้ำพนักงำนพิทักษ์

ทรัพย์เข้ำมำจัดกำรรวบรวมทรัพย์สินและหน้ีสิน

ของแดงเอำไปช�ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ แทนท่ีด�ำจะ

ช�ำระเงนิจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำทให้แก่เจ้ำพนกังำน

พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งมีอ�ำนำจเหนือทรัพย์สินและหน้ีสิน

ของแดงทั้งหมด แต่กลับน�ำเงินไปช�ำระคืนให้แก่

แดงเพรำะเห็นแก่เพ่ือน ดงันีถื้อว่ำกำรช�ำระหน้ีของ

ด�ำเป็นกำรช�ำระหน้ีโดยไม่สุจริต ด�ำจะอ้ำงว่ำกำร

ช�ำระหน้ีนั้นได้กระท�ำถูกต้องแล้วมำต่อสู ้ กับ 

เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้ (พรชัย สุนทรพันธุ์ 

และ ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร (๒๕๕๐) น. ๑๒๖.) 

  ๓. หลักสุจริตในกฎหมายแรงงาน

ส�ำหรับกรณีของกฎหมำยแรงงำน หลักสุจริตได้

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
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มำตรำ ๕๘๓ ว่ำ “ถ้ำลูกจ้ำงจงใจขัดค�ำสั่งของ

นำยจ้ำงอันชอบด้วยกฎหมำยก็ดี หรือละเลย 

ไม่น�ำพำต่อค�ำสั่งเช่นว่ำน้ันเป็นอำจิณก็ดี ละท้ิง 

กำรงำนไปเสียก็ดี กระท�ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงก็

ดี หรือท�ำประกำรอื่นอันไม่สมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่

ของตนให้ลลุ่วงไปโดยถูกต้องและสจุรติกด็ ีท่ำนว่ำ

นำยจ้ำงจะบอกกล่ำวล่วงหน้ำหรือให้สินไหม

ตอบแทนก็ได้” ซึ่งอำจแยกพิจำรณำเป็น ๒ กรณี 

คือ

   กรณีแรกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของลูกจ้ำง

น้ันลูกจ้ำงต้องกระท�ำโดยสุจริต เพรำะกฎหมำย

บัญญัติว่ำหำกลูกจ้ำงท�ำประกำรอ่ืนอันไม่สมแก่

กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนให้ลลุ่วงไปโดยถูกต้องและ

สุจริต นำยจ้ำงจะไล่ออกโดยมิพักต้องบอกกล่ำว

ล่วงหน้ำหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้ เช่น

   ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ ๓๕๘/๒๕๔๘ 

   “กำรที่ลูกจ้ำงใช้บัตรผ่ำนของกำรท่ำ

อำกำศยำนแห ่งประเทศไทย ผ ่ำนเข ้ำไปท่ี

เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน ช. และได้ช่วยเหลือ 

ผู้โดยสำรขำเข้ำชำวจีน ๒ คนซึ่งใช้หนังสือเดินทำง

ปลอม โดยลูกจ้ำงน�ำหนังสือเดินทำงดังกล่ำวไป

ด�ำเนนิกำรแทนและมไิด้น�ำผูโ้ดยสำรชำวจนีทัง้สอง

ไปแสดงตนต่อหน้ำนำง ส. เจ้ำหน้ำที่ของสำย

กำรบิน ช. เมื่อนำง ส. ขอให้ลูกจ้ำงน�ำผู้โดยสำร 

ชำวจนีท้ังสองมำแสดงตน ลกูจ้ำงก็แสดงอำกำรไม่

พอใจและพูดต่อว่ำนำง ส. พฤตกิำรณ์ดงักล่ำวของ

ลูกจ้ำงเป็นเรื่องผิดปกติส่อไปในทำงไม่สุจริต  

อำจท�ำให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำย กำรกระท�ำ

ของลูกจ้ำงถือว่ำ เป็นกำรท�ำประกำรอื่นอันไม่สม

แก่กำรปฏบัิตหิน้ำทีข่องตนให้ลลุ่วงไปโดยถูกต้อง

และสจุรติ นำยจ้ำงจงึมสีทิธิเลกิจ้ำงลกูจ้ำงได้โดย

ไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ” 

กรณีข้อเท็จจริงตำมฎีกำน้ีน้ัน ผู้เขียนเห็นว่ำกำร

กระท�ำของลกูจ้ำงเป็นกระท�ำท่ีไม่ซือ่สตัย์ในกำรท�ำ

หน้ำทีส่่อไปในทำงไม่สจุรติ ไม่สำมำรถไว้วำงใจให้

ปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไปได้ จึงถือว่ำเป็นกำรท�ำประกำร

อืน่อนัไม่สมแก่กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนให้ลลุ่วงไป

โดยถูกต้องและสุจริต

   ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี ๓๖๒/๒๕๒๕

ลูกจ้ำงมำท�ำงำนสำยเป็นประจ�ำและนำยจ้ำงได ้

ตักเตือนแล้ว ถือได้ว่ำเป็นกำรกระท�ำอันไม่สมควร

แก่กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง

และสุจริต

   กรณีข้อเท็จจริงตำมฎีกำน้ี ผู้เขียนเห็น

ว่ำ กำรมำท�ำงำนสำยเป็นประจ�ำทั้ง ๆ ที่นำยจ้ำง

ตักเตือนแล้วนั้น เป็นกำรกระท�ำที่ไม่ซื่อสัตว์ไม่

สำมำรถไว้วำงใจได้ จึงขัดกับ “หลักสุจริต”ในกำร

ปฏิบัติหน้ำท่ีของลูกจ้ำง

   ค�ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่๒๗๙๘/๒๕๒๖

   ลูกจ้ำงเป็นกรรมกำรบริษัทนำยจ้ำง 

ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำแผนกบัญชีและกำรเงิน  

ออกค�ำส่ังในฐำนะกรรมกำรบริษัทให้ซ่อมรถยนต์

เก๋งของบริษัทเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บำทเศษ โดยใช้

เงนิของบรษิทั เมือ่ซ่อมเสร็จแล้วก็สัง่โอนขำยรถคนั

ดังกล ่ำวให ้ตัวเองในรำคำ ๔๐,๐๐๐.-บำท  

ซึ่งเท่ำกับรถเก่ำของบริษัทย่ีห้อเดียวกันที่เคย 

ขำยไปโดยไม่มีกำรซ่อม ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำอัน 

ไม่สมควรแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนโดยสุจริต

   ข้อเท็จจริงตำมคดน้ีี ผูเ้ขียนเหน็ว่ำ กำร

ที่ลูกจ้ำงออกค�ำส่ังให้ซ่อมรถก่อนแล้วประมูลขำย

ให้ตนเองนั้น เป็นกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่ไปในทำง 

เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นกำรไม่ซื่อสัตย ์

ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ไม่สำมำรถไว้วำงใจได้ ซึ่ง

นอกจำกจะเป็นกำรกระท�ำโดยไม่สุจรติแล้ว ยังต้อง
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ถือว่ำเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมำยส�ำหรับตนเองจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

อันเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำท่ีด้วย เพียงแต่ประเด็น

เรื่องกำรทุจริตต่อหน้ำท่ีคงไม่ได้ก�ำหนดไว้ใน

ประเด็นกำรพิจำรณำ ศำลฎีกำจึงไม่ได้วินิจฉัยใน

ประเด็นนี้

   กรณีท่ีสองกำรใช้สิทธิออกค�ำสั่งของ

นำยจ้ำงนั้นนำยจ้ำงต้องกระท�ำโดยสุจริตด้วยหรือ

ไม่เพรำะกฎหมำยเพียงบัญญัติบังคับว่ำ ต้องเป็น

ค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย แต่ไม่ได้บัญญัติว่ำ  

ต้องกระท�ำโดยสุจริตด้วย จึงอำจพิจำรณำได้เป็น 

๒ ควำมเห็นคือ

   ความเห็นแรก เห็นว่ำค�ำว่ำค�ำสั่ง 

อันชอบด้วยกฎหมำยของนำยจ้ำงน้ัน หมำยถึง  

ค�ำสั่งของนำยจ้ำงที่ชอบด้วยหลักกฎหมำยเอกชน 

คอื “เอกชนสำมำรถท�ำทุกอย่ำงได้ ถ้ำไม่มกีฎหมำย

ห้ำม” ดังนั้น ค�ำสั่งของนำยจ้ำงจึงเป็นค�ำสั่งที่ไม่มี

กฎหมำยห้ำม หรือไม่ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือไม่ผิด

กฎหมำยก็เพียงพอแล้ว โดยไม่ต้องพิจำรณำ 

ถึงควำมสจุรติก็ได้ เพรำะหำกกฎหมำยประสงค์จะ

ให้เป็นค�ำสั่งที่สุจริตด้วยก็ต้องบัญญัติไว้ให้เห็น  

เช่นเดียวกับกรณีของลูกจ้ำง 

   ความเห็นท่ีสอง อำจมีควำมเห็นว่ำ 

ค�ำว่ำ “ค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย” นั้นหมำยถึง 

ค�ำสัง่ทีช่อบด้วยหลกัสจุรติด้วยเพรำะหลกัสจุรติได้

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

มำตรำ ๕ เช่นกัน

   ผูเ้ขยีนเหน็เห็นพ้องด้วยกับควำมเห็นท่ี

สอง เพรำะกำรออกค�ำสั่งของนำยจ้ำงก็ดี กำรใช้

อ�ำนำจลงโทษของนำยจ้ำงก็ดี ถือเป็นอ�ำนำจ 

กำรจัดกำรของนำยจ้ำง (Management Right)  

อันเป็นกำรใช้สิทธิในทำงแพ่งตำมสัญญำจ้ำง

แรงงำนจึงต้องตกอยู่ภำยใต้บังคับของบทบัญญัติ

แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕ 

คือต้องกระท�ำโดยสุจริต และหำกนำยจ้ำงกระท�ำ

กำรโดยไม่สุจริตอำจจะต้องรับผิดเป็น ๒ กรณี คือ 

  กรณีแรก อำจถือว่ำเป็นกำรกระท�ำ 

อนัไม่เป็นธรรมตำมทีบ่ญัญัตไิว้ในพระรำชบญัญัติ

แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๑๒๑ มำตรำ 

๑๒๒ และมำตรำ ๑๒๓ หรือ กำรฝ่ำฝืนกำรจ�ำกัด

สทิธิของนำยจ้ำง ตำมมำตรำ ๓๑เพราะแนวควำม

คิดทำงแรงงำนสัมพันธ์ในเรื่องกำรให้สิทธิแก่

ลูกจ้ำงท่ีจะรวมตัวกันเป็นองค์กำรหรือรวมตัวกัน

ย่ืนข้อเรียกร้องและร่วมเจรจำต่อรองกับนำยจ้ำง 

เป็นแนวควำมคิดที่ยอมรับกันในประเทศท่ีเจริญ

ทำงอุตสำหกรรม และได้น�ำมำบัญญัติไว ้ใน

อนุสัญญำขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ

ด้วยเมื่อกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์บัญญัติให้สิทธิ

ดังกล่ำวไว้แล้ว ก็จ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัติให้ควำม

คุ้มครองกำรใช้สิทธิน้ันด้วย เพ่ือมิให้ลูกจ้ำงได้รับ

ผลร้ำยจำกกำรใช้สิทธิของนำยจ้ำงท่ีกระท�ำต่อ

ลูกจ้ำง ซึ่งเรียกกำรกระท�ำของนำยจ้ำงดังกล่ำวนี้

ว ่ำ “กำรกระท�ำอันไม่เป ็นธรรม”(เกษมสันต์  

วิลำวรรณ(๒๕๓๗) น. ๑๔๓.)(มำตรำ ๑๒๑, 

๑๒๒และ ๑๒๓)และ “กำรฝ่ำฝืนข้อจ�ำกัดสิทธิ” 

(มำตรำ ๓๑)

 แม้ในบทบัญญัติของกฎหมำยจะไม่ได้

บัญญัติว่ำ “กำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรม” และ  

“กำรฝ่ำฝืนข้อจ�ำกัดสิทธิ” ต้องเกิดจำกกำรใช้สิทธิ

โดยไม่สุจริตของนำยจ้ำงก็ตำม แต่ผู้เขียนเห็นว่ำ 

“กำรกระท�ำอันไม่เป ็นธรรม”ก็ดี “กำรฝ่ำฝ ืน 

ข้อจ�ำกัดสิทธิ” ก็ดี ล้วนต้องเป็นกรณีท่ีเกิดจำกกำร

ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของนำยจ้ำงด้วย เช่น 
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   นำยจ้ำงยุบเลิกแผนกส่งของและเลิก

จ้ำงลูกจ้ำงก็เนื่องจำกลูกจ้ำงย่ืนข้อเรียกร้องให้

ปรับปรุงค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร ทั้งนี้เพรำะลูกจ้ำง

แผนกส่งของหลำยคนเป็นผู ้น�ำในกำรร้องเรียน  

ก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกแก่นำยจ้ำง กำรเลิกจ้ำง 

ดังกล ่ำวจึงเป ็นกำรฝ ่ำฝ ืน ๑๒๑(๑)(ฎีกำที่ 

๑๒๔๕/๒๕๒๒) 

   กำรทีล่กูจ้ำงย่ืนข้อเรยีกร้องต่อนำยจ้ำง

นัน้ แม้จะย่ืนในระหว่ำงท่ียังใช้ข้อบงัคับเดิมท่ีตกลง

กัน ก็ถือได้ว่ำมีกำรย่ืนข้อเรียกร้องแล้ว นำยจ้ำงจึง

ต้องห้ำมมิให้เลิกจ้ำงลูกจ้ำงนั้นเพรำะเหตุย่ืน 

ข้อเรยีกร้องดงักล่ำว (ฎีกำที ่๒๖๐๒-๒๖๐๓/๒๕๒๓)

 จะเหน็ได้ว่ำกำรใช้สทิธิเลกิจ้ำงลกูจ้ำงของ

นำยจ้ำงตำมแนวค�ำวินิจฉัยของศำลฎีกำข้ำงต้น 

เกิดจำกกำรทีน่ำยจ้ำงโกรธเคืองลกูจ้ำงทีใ่ช้สทิธิย่ืน

ข้อเรียกร้องก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกแก่นำยจ้ำง  

จึงต้องกำรกลั่นแกล้งลูกจ้ำง อันถือว่ำ เป็นการใช้

สิทธิโดยไม่สุจริต

   กรณท่ีีสอง อำจ ถือว่ำเป็นกำรเลกิจ้ำง

ท่ีไม่เป็นธรรมตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติ

จัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน  

พ.ศ.๒๕๒๒ มำตรำ ๔๙

   แนวควำมคิดด้ังเดิมเ ก่ียวกับกำร 

เลิกจ้ำงนั้น ให้เป็นสิทธิเด็ดขำดของนำยจ้ำง ดังนั้น

เมื่อนำยจ้ำงพอใจที่จะเลิกจ้ำงเมื่อใดก็สำมำรถ

ท�ำได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลในกำรเลิกจ้ำง และ 

ไม่ต้องรบัผดิในกำรเลกิจ้ำงด้วย แต่สทิธิเด็ดขำดดัง

กล่ำวของนำยจ้ำงท�ำให้ลกูจ้ำงเดอืดร้อนและไม่ได้

รับควำมเป็นธรรมต้องประสบปัญหำค่ำใช้จ่ำยใน

ขณะท่ีต้องตกงำน และเป็นผลสืบเนื่องไปสู่ปัญหำ

สังคมจำกกำรก่ออำชญำกรรมต่ำงๆเพรำะควำม

จ�ำเป็นของลูกจ้ำงผู้ตกงำน ด้วยปัญหำน้ีเอง ท�ำให้

มีผู้เห็นว่ำกำรใช้สิทธิเด็ดขำดในกำรเลิกจ้ำงของ

นำยจ้ำงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมแก่

ลกูจ้ำง การใช้สทิธเิลกิจ้างของนายจ้างควรเป็น

ไปโดยสุจริต ตามหลักกฎหมายแพ่งท่ัวไป 

(ประมวลกฎหมำย แพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๕) 

(ธีระ ศรีธรรมรักษ์(๒๕๔๕) น. ๓๐๖.) กำรเลิกจ้ำง

จึงต้องมีเหตุผลอันสมควรจึงจะท�ำให้กำรเลิกจ้ำง

นัน้ชอบด้วยกฎหมำย ซึง่ศำลก็ต้องเข้ำมำมบีทบำท

ควบคุมกำรเลิกจ้ำงของนำยจ้ำง มิให้ลูกจ้ำงต้อง

เดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็น

ธรรม เช่น

   ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี ๒๗๒๙/๒๕๒๙

   เม่ือข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำ นำยจ้ำงไม่มี

ประจักษ์พยำนรู้เห็นว่ำ ลูกจ้ำงได้เอำเส้ือผ้ำเด็กไป

จำกร้ำนของนำยจ้ำง หรือมีส่วนรู ้เห็นในกรณีที่

สินค้ำในร้ำนของนำยจ้ำงขำดหำยไป แสดงว่ำ

ลูกจ้ำงไม่ได้กระท�ำควำมผิดตำมข้อกล่ำวหำของ

นำยจ้ำง กำรที่นำยจ้ำงเลิกจ้ำงลูกจ้ำงจึงเป็นกำร

เลกิจ้ำงโดยลูกจ้ำงไม่มคีวำมผิด จงึเป็นกำรเลิกจ้ำง

ทีไ่ม่มเีหตอุนัสมควร ถือว่ำเป็นกำรเลกิจ้ำงทีไ่ม่เป็น

ธรรม 

   ค�ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่๒๙๐๕/๒๕๒๙

   น ำ ย จ ้ ำ ง เ ลิ ก จ ้ ำ ง ลู ก จ ้ ำ ง โ ด ย มี

วั ต ถุประสงค ์ จะรั บทหำรผ ่ ำนศึ กซึ่ ง พิกำร

ทุพพลภำพและครอบครัวเข้ำท�ำงำนแทน จึงไม่มี

เหตุอันสมควร เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม 

   จะเห็นได้ว่ำกำรกระท�ำของนำยจ้ำงใน

กำรเลิกจ้ำงลูกจ้ำงทั้งสองกรณีข้ำงต้น เป็นกำรใช้

สิทธิเลิกจ้ำงท่ีไม่สุจริต จึงต้องรับผิดฐำนเลิกจ้ำง 

ไม่เป็นธรรม
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บทสรุปและเสนอแนะ

 จำกกำรศึกษำพิจำรณำเห็นได้ว่ำ “หลัก

สจุรติ” เป็นเรือ่งทีส่�ำคญัอย่ำงย่ิงในกำรใช้สทิธิทำง

กฎหมำยจึงต้องผูกพันนำยจ้ำงในกำรใช้สิทธิตำม

กฎหมำยแรงงำน ดงันัน้ ค�ำสัง่อันชอบด้วยกฎหมำย

ของนำยจ้ำงตำมที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำย

แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๘๓ จึงต้องเป็นค�ำสั่งที่

เกิดจำกกำรใช้สิทธิโดยสุจริตภำยใต้บังคับของ

บทบญัญัตใิน มำตรำ ๕ ด้วย แม้ในบทบญัญัติของ

กฎหมำยจะไม่มีค�ำว่ำสจุรติไว้ก็ตำม แต่ถ้ำต้องกำร

ให้เกิดควำมชัดเจนในกำรใช้กำรตีควำมกฎหมำย

เช่นเดยีวกับกรณีของกำรท�ำหน้ำทีข่องลกูจ้ำง และ

ป้องกันกำรตีควำมเป็นอย่ำงอื่นจำกนักกฎหมำย

บำงท่ำนที่อำจจะยึดถือหลักกำรตีควำมโดย

เคร่งครัด จงึสมควรแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมำย

แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๘๓ ใหม่ดังน้ี

   มาตรา ๕๘๓ “ถ้ำลูกจ้ำงจงใจขัดค�ำ

สัง่อันชอบด้วยกฎหมายและสจุรติของนายจ้าง

ก็ดี หรือละเลยไม่น�ำพำต่อค�ำสั่งเช่นว่ำนั้นเป็น

อำจิณก็ดี ละทิ้งกำรงำนไปเสียก็ดี กระท�ำควำมผิด

อย่ำงร้ำยแรงก็ดี หรือท�ำประกำรอื่นอันไม่สมแก่

กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและ

สุจริตก็ดี ท่ำนว่ำนำยจ้ำงจะไล่ออกโดยมิพักต้อง

บอกกล่ำวล่วงหน้ำหรือให้สินไหมตอบแทนก็ได้”
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ABSTRACT

 This research had as its objective a study of “A Creation of Digital Professional Learning 

Community for Effectiveness Communication”. The monitoring survey sample consists of 30 

teachers from region 9 provinces and the developing survey sample consisted of 30 teachers 

(from schools in Eastern part of Thailand) and 20 specialists in the improvement of communication 

system for professional learning community. The instruments used were communication system 

for professional learning community, a system quality assessment, a system effectiveness 

assessment, a communication effectiveness assessment, a satisfaction assessment, and a tool 

quality assessment designed to increase the efficiency of communication by experts from the 

PLC which consists of 3 important parts; a personal knowledge base, a show room, and a reflection 

room. The results of these system quality and system effectiveness assessments according to 

the suitability viewed by experts found that they were in a good level 

  respectively. It was found that after the method being used, the team’s effectiveness in 

communication internally affects in quality of work was in a great level and the users’ satisfaction 

level was also in a great level The results of regression analysis revealed that each variable had 

a factorial loading effect. The results were consistent with the research framework, viz. the 

satisfaction of system usage had more factorial loading effect on encouraging the users on 

communication. It gave opportunity for users in participating, studying the previous lesson, linking 

the old and new knowledge with variety and suitability, stimulate the users for usage, and interest 

and motivation of the system were at .69, .65, .60, .59, .50, and .49 respectively. The efficient 

communicative variable had a similarity on factorial loading effect and sub-variables on changes 

in team communication behavior. It had the factorial loading effect on more communication with 

colleagues, having more jobs related conversations with colleagues, smaller team meetings are 

friendlier, teammates “ opinions had being heard and they are more cooperative, and when 
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problem arises, there will be more consultation in the team were at .86, .78, .75, .65, and .54 

respectively. The efficient communication on changes of communication to quality of work had 

the factorial loading effect on reducing loneliness in work, better work process and work result, 

better team and related personal relationship, setting targets and collaborating together more 

were at .80, .79, .67, and .64 respectively

Keywords: Professional Learning Community, Communication, Online community

Background and Significant of the Problem

 In the present era - the 21st century 

where knowledge can be changed, transferred, 

and quickly connected by information and 

communication technology at your fingertips. 

It contributes the development of rapid 

technological innovation in all professions. 

Therefore, in order to keep up with the flow and 

taking this as a warning sign that each and 

every professional field can no longer work as 

an individual (separated by divisions) nor 

under the traditional frameworks. The 

appropriate way is to share knowledge with 

people from the same profession, depend and 

rely on each other, and help each other solve 

problems by exchanging suggestions for 

multiple dimensions in finding solutions. This 

one tool  enables the communicat ion 

mechanism being mentioned is the Professional 

Learning Community system. Richard Dufour 

said “The Communication System for 

Professional Learning Community happened 

for a while in many countries especially in the 

21st century” (Richard Dufour,2013) where 

each country has paved more about developing 

professional learning communities e.g. a 

Lesson Study in Japan, Problem-Solving 

Groups in Finland, Lesson Group and 

Research Group in Shanghai, and Teach Less, 

Learn More in Singapore. These Professional 

Learning Communities are various but 

practical and the management focuses on 

unity which builds up the professional learning 

community in the team for the better 

communication which makes the team 

members unite and affects the work efficiency 

and success .  Th is  improvement  o f 

communication system for professional 

learning community acts as channels for 

knowledge exchanging, knowledge building, 

and sharing among the same profession. 

Where people from the same profession use 

as a community to exchange and share their 

knowledge anywhere, any time for doing a 

quick self-improvement and increase the 

enthusiasm for learning that could become a 
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habit or a new culture for them.

Purpose of Research

 1) Create Digital Professional Learning 

Community for Effectiveness Communication

 2) Developmental Testing of Digital 

Professional Learning Community

Scope of the Study

 This was a research in R & D (Research 

and Development) to develop a community of 

learning, professional communication for those 

interested to apply the benefits of working in 

a job or profession itself with electronic 

platform. It is divided into two phases;

 Phase 1: The survey examined the 

needs of the user by using the structured 

interviews. The target group of 30 individuals 

and collected data obtained from the interviews 

to analyze for common requirement. The target 

groups were 30 teachers from schools in 

Eastern part of Thailand.

 Phase 2: Developing of the data 

obtained from the survey to create the 

communication system for professional 

learning community were conducted by using 

these processes;

 1) Analyze the Common Requirement 

diagrams and write a functional diagram.

 2) Create a database design and User 

Interface Design.

 3) Create of the professional community 

of learning by using the focus group.

 4)  Invite 20 specialists via purposive 

sampling in different fields for evaluation in 5 

levels likert scale;

   - 5 System Analysis specialists

   - 10  Pro fess iona l  Learn ing 

Community specialists

   - 5 system quality and the suitability 

for the task specialists

 5)  120 Users from schools to evaluate 

the quality of the system.

 6)  120 Users from schools to evaluate 

the suitability for the task.

Research Instrument

 1. The instrument used was;

  -  Communicat ion System for 

Professional Learning Community

 2. Data were collected via;

  -  A structured interview about the 

needs of the User.

  -  A system quality assessment

  -  A system effectiveness assessment

  -  A communication effectiveness 

assessment

  -  A system satisfaction assessment

Research methodology

 Create and developing research tools 

to perform the following processes;
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 The research was being conducted by 

using the Participatory Integrated Design 

Process: PIDP 4 stages (S.Chaisanit, 2011) as 

follow;

 1st Stage: Needs Analysis At this stage, 

preliminary and study of researches and 

various reports and documents from both 

domestic and abroad were studied to know 

the problem status and needs of user by 

interviewing them individually. These users 

were 30 teachers from various schools using 

structured interviews then analyzed the data 

according to Common Requirement to be used 

in the further design process.

 2nd Stage: Conceptual Design At this 

stage, designing the conceptual of the 

research was analyzed to determine the 

detai ls associated for designing the 

Communication System for Professional 

Learning Community.

 3rd Stage: Development At this stage, 

designing the User Interface has to be done 

beautifully, neat, and user - friendly. After that, 

invited the experts to assess the quality and 

usability of the system.

 4th Stage: Evaluation It’s a stage of 

applying the Communication System for 

Professional Learning Community to the 

sample group and evaluated the system 

effectiveness by experts. 

 5th Stage: evaluate the quality of the 

system and the suitability for the task.

 6th Stage: Analyzing the influence on 

the efficient communication and verifying the 

consistency of the efficient communication 

performance model in developed with 

empirical data and compare the model 

influenced path between the satisfaction of 

system usage and the efficient communication. 

Both the change in communication behavior 

and the changes in communication that affect 

the quality of work to facilitate the presentation 

of the same data analysis results via regression 

analysis;

 Major Findings:

Result on User Interface and Design

 System Design consists of the system 

administrators, system for members, system 

for general users, database design, java script 

design for operating the whole system, display 

design for the system administrator, for 

members, and for general users.
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Diagram 1 System Flowchart from Needs Analysis
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User Interface Design

 System administrators designed the 

system according to the plan and the other 

part is to design the user interface by making 

the necessary menu for member register, the 

knowledge collection, the Show Room, and 

the Reflection Room.

Figure 1 The Communication System for Professional Learning Community homepage

    Member Register Menu

 . Click the Member Menu and choose „Member Register “

Figure 2 The Communication System for Professional Learning 

Community registration page
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    Knowledge Collection

 - Any knowledge collecting activities 

can be done after being a member. After you 

logged in, there is an „Article“ item where 

members can upload their work into the 

system

 - Documents types available for 

uploading are pictures, lesson contents, 

teaching materials, lesson plans, Webcasts, 

video clips, links from website, schedule on 

when to log into the Reflection Room or setting 

an online meeting etc.,

Figure 3 List of topic for sharing page

 - Attaching the webcasts, browse the 

desired webcasts and click “Share” then click 

“Embed” and copy and paste the link to e-plc 

website in webcasts (YouTube)

Figure 4 Page for Articles/Media Upload



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
210

     Show Room

 - Click “Show & Share” menu, choose 

the interested article and click “continue 

reading” . Click “Show Room” to view the 

previous art icles and cl ick “continue  

reading”

Figure 5 Articles/Media sharing page in Showroom Section

    Reflection Room

 -  Reflection Room is an online meeting 

where teacher can attend this Communication 

System for Professional Learning Community 

to exchange knowledge, help finding solutions, 

share, and give comments for teacher from 

the same profession.

 - To attend click “join” and while the 

meeting is being broadcasting, teacher can 

Like and Share to Facebook instantly or give 

Comment for Q&A.

Figure 6 Reflection Section
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Result of the System Quality Assessment

Table 1 Result of System Quality Assessment on Communication System for Professional Learning 

Community

Category Mean S.D.

- Concepts 4.60 0.47

- Suitability for the task 4.49 0.40

- Suitability for learning 4.40 0.37

Table 1 Result of System Quality Assessment on Communication System for Professional Learning 

Community

Category Mean S.D.

- Suitability for individualization 4.35 0.39
- Conformity with user expectations 4.59 0.30
- Self-descriptiveness 4.29 0.38
- Controllability 4.50 0.32
- Error tolerance 4.60 0.28

Total 4.48 0.36

Result of the System Effectiveness Analysis

 According to the Table 1, experts 

commented on the overall systems total 

average rating in a great level ( Average = 

4.48 and S.D. = 0.36) Once considering each 

aspect, found that experts commented on the 

system in great level on all aspects from 

Concepts (Average = 4.60 and S.D. = 0.47) , 

Error tolerance (Average = 4.60 and S.D. = 

0.28) , Conformity with user expectations ( 

Average= 4.59 and S.D.= 0.30), Controllability 

(Average = 4.50 and S.D. = 0.32) , Suitability 

for the task (Average= 4.49 and S.D. =040) , 

Suitability for learning (Average = 4.40 and 

S.D.= 0.37) , Suitability for individualization 

(Average =4.35 and S.D. = 0.39) , and Self-
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descriptiveness (Average = 4.29 and S.D. = 

0.38) respectively

 5 suitability for the task specialists 

conducted the analysis of the system in 5 

aspects; 1) the system suitability operation, 2) 

system accuracy operation, 3) system suitable 

and user - friendly operation, 4) system speed 

of the operating, and 5) system safety 

operation. Experts concluded that the 

Communication System for Professional 

Learning Community had the suitability for the 

task in a great level (X= 3.93 and S.D. = 0.66)

Table 2 Analysis Table on Suitability of the Communication System for Professional Learning 

Community

Description
Comment Rate

Mean S.D. Meaning

The System Suitability Operation

System ability in linking with users 3.98 0.74 High

System ability in sorting types of data 3.91 0.78 High

System ability in adding data 3.88 0.73 High

System ability in editing data 3.74 0.85 High

System ability in presenting data 3.86 0.89 High

System ability in attracting users 3.81 0.79 High

System ability in collecting data 3.86 0.71 High

System ability in linking data 3.93 0.77 High

Total Average 3.91 0.78 High

The System Accuracy Operation

System accuracy in the overall operating 3.98 0.74 High

System accuracy in sorting types data 3.91 0.78 High

System accuracy in adding data 3.88 0.73 High
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Table 2 Analysis Table on Suitability of the Communication System for Professional Learning 

Community

Description
Comment Rate

Mean S.D. Meaning

System accuracy in editing data 3.74 0.85 High
System accuracy in presenting data 3.86 0.89 High
System accuracy in displaying data 3.81 0.79 High
System accuracy in inputting data 3.86 0.71 High

Total Average 3.90 0.64 High

The System Suitable and user - friendly

Operation

System user - friendly 3.98 0.74 High
The suitability of the graphic used in presenting 3.91 0.78 High
The suitability of the screen design in general 3.88 0.73 High
The clarity of the text on screen 3.74 0.85 High
The suitability of the color in general 3.86 0.89 High
The suitability of the fond being used 3.81 0.79 High
The suitability of the slides in the presentation 3.86 0.71 High
The attractiveness of the system in general 3.93 0.77 High

Total Average 3.91 0.31 High

The System Speed of the Operating

The system speed of the operating in general 3.98 0.74 High
The speed of displaying the linkage on each page 3.91 0.78 High
The speed of connecting with the database system 3.88 0.73 High
The speed of saving, editing, and changing data 3.74 0.85 High
The speed of presenting data 3.86 0.89 High

Total Average 3.98 0.40 High
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Table 2 Analysis Table on Suitability of the Communication System for Professional Learning 

Community

Description
Comment Rate

Mean S.D. Meaning

The System Safety Operation

The suitability in defining users”and administrators” 3.98 0.74 High

passwords

The suitability in safety while putting user data and 3.91 0.78 High

password incorrectly

The suitability of safety operation in general 3.88 0.73 High

Total Average 3.80 0.29 High

Total Average of all Aspects 3.93 0.66 High

Communication Effectiveness Assessment

 Based on the survey of communication 

effectiveness for users in the system which 

were assessed in two aspects: communication 

behaviors in the team and communication 

which affects the work quality. The research 

found that the system had a significant impact 

on the users of the system in a great level (X= 

3.46 and S.D. = 0. 52).

Table 3 Communication Effectiveness Assessment Table

Description
Level Comment

Mean S.D. Meaning

Behaviors changing rate in the team communication

1. The increased in communication between you and 3.38 0.97 High

your colleagues in the team.
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Table 3 Communication Effectiveness Assessment Table

Description
Level Comment

Mean S.D. Meaning

2. You team has a close and warm group discussing 3.90 0.80 High
about work.

3. Your team listens and cooperates with you more. 3.58 0.63 High
4. When facing a problem, you and your team will 3.44 0.81 High

discuss to find the solution together.
5. You and your team often discuss about the assigned 3.57 0.62 High

task.
Total Average 3.58 0.96 High

Communication changing rate which affects the work

1. Communication that creates norms and values for 3.98 0.67 High
greater collaboration.

2. Communication that reduces the feeling of loneliness 3.33 0.79 High
while working.

3. Communication that creates the sense of commitment 3.88 0.73 High
to the mission and goals of the team.

4. Common goals are being set together plus the 3.74 0.85 High
increasing of collaboration in the team.

5. Communication that has a positive effect to the work 3.86 0.89 High
quality in the whole production process.

6. The relationship between members, experts, and 3.35 0.81 High
related persons are getting better.

Total Average 3.34 0.80 High

Total Average of the Overall 3.46 0.52 High
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User Satisfaction Assessment

 Based on the user satisfaction 

assessment to Communication System for 

Professional Learning Community using 5 

levels of Likert scale found that the user has 

the level of satisfaction to Communication 

System for Professional Learning Community 

in a great level (N = 120 Average = 3.91 and 

S.D. = 0. 78)

Table 4 Satisfaction level of user for the Communication System for PLC

Description
Level Comment

Mean S.D. Meaning

- The attractiveness of the system 3.93 0.80 High

- The page design 3.98 0.74 High

- The font design 3.91 0.78 High

- The suitability of the graphic 3.88 0.73 High

-The suitability of sound and effect 3.74 0.85 High

- The presentation duration 3.86 0.89 High

- The opportunity for user to view the previous lessons 3.81 0.79 High

- The opportunity for user to control the speed in 3.86 0.71 High

using the system

- The linkage between the previous and new 3.93 0.77 High

knowledge

- The opportunity for user for collaboration 3.98 0.83 High

- The interaction system is diverse and appropriate 4.00 0.85 High

- The stimulation of the user to the system 3.91 0.75 High

- The stimulation of the user to communication more 3.98 0.71 High

Total Average 3.91 0.78 High
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Analysis to determine the accuracy of the 

efficient communication model.

 Analyzing the influence on the efficient 

communication and verifying the consistency 

of the efficient communication performance 

model in developed with empirical data and 

compare the model influenced path between 

the satisfaction of system usage and the 

efficient communication. Both the change in 

communication behavior and the changes in 

communication that affect the quality of work 

to facilitate the presentation of the same data 

analysis results. The researcher has defined 

symbols and abbreviations instead of all the 

variables as follows;

SATS = Satisfaction of System Usage
SATS1 = Interest and Motivation
SATS7 = The Opportunity to Study the Previous Lesson
SATS9 = Linkage of New and Old Knowledge
SATS10 = The Opportunity to Participate Throughout the Usage
SATS11 = Diversity and Suitability
SATS12 = Stimulation of the Usage
SATS13 = Encouragement for More Communication
COME = Efficient Communication
BEHC = Changes in Communication Behavior
BEHC1 = More Communication with Colleagues
BEHC2 = Smaller Team Meetings are Friendlier
BEHC3 = Teammates be More Cooperative
BEHC4 = When Problem Arises, More Consultation in the Team
BEHC5 = Having More Jobs Related Conversations with Colleagues
QUAC = Changes of Communication to Quality of Work
QUAC2 = Reducing Loneliness in Work
QUAC4 = Setting Targets and Collaborating Together More
QUAC5 = Better Work Process and Work Result
QUAC6 = Better Team and Related Personal Relationship
AGE = Age

EXP = Year Service/Work Experience
SUBJ = Subject
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 Based on the research framework, the 

researcher desired to evaluate both the 

efficient communication and user’s satisfaction 

towards professional learning community 

system for communication. This topic is the 

accurate analysis of the efficient communication 

model to see whether the level of satisfaction 

or other variables would affect the efficient 

communication. The results of the analysis are 

detailed in the table.

Table 5 Total effect (TE), a direct effect (DE) and an indirect effect (IE) of the condition variables 

affecting the efficient communication.

variables BEH QUA SATS

C C

condition TE IE DE TE IE DE TE IE DE

affecting

SATS .38* .04 .34* .23* .02 .21* - - -

BEHC - - - .13* - .13* - - -

AGE - - - - - - .08 - .08

BEH - - - - - - .04 - .04

SUBJ - - - - - - .14 - .14

*p < .05

 The condi t ions that  a f fect  on 

communicative performance were statistically 

significant. * p <.05 From the table, considering 

a total effect (TE), a direct effect (DE) and an 

indirect effect (IE) of the condition variables 

affecting the efficient communication. It was 

found that the conditional variables significantly 

influenced the efficient communication. From 

the table, it can be concluded that the 

satisfaction of system usage (SATS) has the 

total effect on the efficient communication on 

Changes in Communication Behavior (BEHC)

at .38 which could be separated for the direct 

effect .34, low indirect effect at .04, and had 
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the total effect on Changes of communication 

to quality of work (QUAC) at .23, which could 

be separated for the direct effect at .21, and 

low indirect effect at .02. The total effect and 

the direct effect had a statistically significant 

level at .05 besides, it was also found that the 

efficient communication on both sides affect 

each other i.e., the efficient communication on 

changes in team communication behavior had 

the total effect on changes to quality of work 

at .13 with a significant effect at .05 and without 

the indirect effect. Considering the conditional 

variable effect lines towards the efficient 

communication to see the variable effects, 3 

of conditional effect were found which were; 

Age (AGE), Year Service and Experience 

(EXP), and Subject (SUBJ) had the effect on 

the Satisfaction of System Usage at .08, .04, 

and .14 respectively. These conditional 

variable effect had the direct effect on the 

Satisfaction of System Usage without any 

statistically significant nor indirect effect.

The results of LISREL analysis revealed that 

each variable had a factorial loading effect. 

The results were consistent with the research 

framework, viz. the Satisfaction of system 

usage had more factorial loading effect on 

encouraging the users on communication. It 

gave opportunity for users in participating, 

studying the previous lesson, linking the old 

and new knowledge with variety and suitability, 

stimulate the users for usage, and interest and 

motivation of the system were at .69, .65, .60, 

.59, .50, and .49 respectively. The efficient 

communicative variable had a similarity on 

factorial loading effect and sub-variables on 

changes in team communication behavior. It 

had the factorial loading effect on more 

communication with colleagues, having more 

jobs related conversations with colleagues, 

smaller team meetings are fr iendlier, 

teammates‟ opinions are being heard and 

they are more cooperative, and when problem 

arises, there will be more consultation in the 

team were at .86, .78, .75, .65, and .54 

respectively. The efficient communication on 

changes of communication to quality of work 

had the factorial loading effect on reducing 

loneliness in work, better work process and 

work result, better team and related personal 

relationship, setting targets and collaborating 

together more were at .80, .79, .67, and .64 

respectively as shown in the picture.
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Figure 7 Condition variables affecting the efficient 

communication Model Research Result

 1. Development the professional 

learning community system for communication 

begins with investigating the problem condition 

and the needs of users using the individually 

structured interview. The problem and need 

were the factor of other problems i.e. 

communication the teacher often talked about 

solving problems alone and wanted to have 

colleagues who might have been through the 

same problem and could find a better solution. 

Therefore, they could give valuable suggestions 

promptly. Stil l, they dealt with various 

constrains. They commented that if there is a 

professional learning community system for 

communication, these problems that they were 

facing would be taken care with better 

solutions and helped increasing the team 

communication. Therefore, this professional 

learning community system for communication 

was designed to meet the needs of users and 

help them solving the problems in the team 

and the actual work problems. It increased a 

better communication between team members. 

The system was designed to emphasize on 

enabling users to be enthusiastic, have the 

urge to communicate with each other, want to 
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exchange knowledge and ideas among them 

for the best team communication. The 

professional learning community system for 

communication consists of three main 

components of communication;

   1.1 Personal Knowledge base 

stores knowledge in various way where users 

can store useful information for their own 

professional or work in various forms e.g. 

images, contents, video clips, links from 

websites which could be useful for work or 

other team members, etc. This personal 

knowledgebase can be shared or sent to other 

team members those access to the system. It 

is a channel for communication in the form of 

exchange of information, knowledge, content, 

and news among themselves.

   1.2  Show Room is a place where 

team members bring learning activities or what 

has come across from work, one’s experience 

of self-discovery or problem solving to share 

to the colleagues from the same professional 

or team to see it as a guideline or as a case 

study for adaptation and application in their 

work and acts as a consultant for those who 

have the similar problems or situation in order 

to help team members or others who 

experiences the same problem to find the 

solutions.

   1.3  The Reflection Room is an area 

where users can hold an online meeting or 

group discussion, exchange of learning, 

collaborate to solve urgent problems, etc. This 

system is designed to be a real-time interface 

where users could talk through the system in 

a video call. Messages could be sent and 

share to other social media or even had a 

“Like” button showing in real time. This area 

was being created to solve the problem of 

interval communicative restrictions viz. 

distances, having limited of time to travel to 

each other, having an urgent problem to solve, 

etc. The professional learning community 

system for communication is an online base. 

Therefore, it could help in reducing these 

restrictions and help find the solution to the 

problems.

 1.  System Quality Evaluation the 

evaluation of the professional learning 

community system for communication was 

done by 5 system quality experts. The experts 

commented on the overview of the professional 

learning community system for communication 

that it was in a very good level (Average = 4.48 

and S.D. = 0.36)

 2.  System Performance Analysis The 

analyzing of the professional learning 

community system for communication were 

being by 5 experts from different fields i.e. 

system suitability, system accuracy, suitability 

and ease of system operation, system 

promptness, and security aspect. The experts 

commented that the professional learning 

community system for communication had a 
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consistent level of system suitability at 

(Average = 3.93 and S.D. = 0.66)

 3. The Effic ient Communicat ive 

Evaluation according to the survey of the 

efficient communication of users towards the 

professional learning community system for 

communication being developed by using the 

Likert scale which evaluated the efficient 

communication in two aspects i.e. team 

c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r  a n d  t h e 

communication that effects on quality of work. 

The research result shown that the overall 

professional learning community system for 

communication was in a very good level 

(Average = 3.46 and S.D. = 0.52)

 4. User Satisfaction Evaluation from 

the user satisfaction survey towards the 

professional learning community system for 

communication using the Likert scale 

questionnaire, the result shown that users were 

satisfied the professional learning community 

system for communication at a very high level 

(Average = 3.91 and S.D. = 0.78).

 Based on the interviewing the users of 

the professional learning community system 

for communication, found that the users are 

satisfied with the professional learning 

community system for communication. The 

developed of this professional learning 

community system for communication has a 

quality that encourages teammates to 

communicate and exchange of learning 

together even more. They can also hold 

meetings, talk online to exchange on specific 

or particular topics. It could be small or large 

groups meetings without having to wait for only 

a face to face meeting. The professional 

learning community system for communication 

can always be analyzed, synthesized, and 

reflected on one's thoughts while using the 

system. It can store important documents or 

information that you want to exchange among 

members of the same team, between 

organizations, and in other ways. The nature 

of the learning with the same profession is the 

network or Professional Learning Community 

for Communication. This community should be 

able to help with the better team communication, 

helping each other in the team, and exchanging 

knowledge and ideas. It develops knowledge, 

ideas, communication, collaboration with 

others for the better. It will also help them 

develop their way of working efficiently and 

solve problems to be achieved as desired.

 5. Analysis to determine the accuracy 

of the efficient communication model  

by analyzing the influence on the efficient 

communication and compare model with the 

influenced path between the satisfaction of 

system usage and efficient communication. 

Both the changes in communication behavior 

and changes of communication to quality of 

work found that the satisfaction of system 

usage had a total effect on the efficient of 
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communication and changes in communication 

behavior at .38 and had a total effect on 

changes of communication to quality of work 

at .23. The efficient effect of both sides had an 

internal effect at .13 with statistically significant 

level at .05. Considering the variable conditions 

to the efficient communication found that age, 

work experience, and subject had the effect 

on the satisfaction of system usage at .08, .04, 

and .14 respectively. The effect of variable 

conditions of this group had a direct effect on 

satisfaction of system usage without any 

statistically significant way nor an indirect 

effect.

Research Result Discussion

 The study of the Development of 

Professional Learning Community System for 

Communication aims to focuses on testing to 

show the significant change in “Communication” 

with a goal to have a greater communication 

among the same team members and between 

same job entitle, etc. This system acts as 

space for those people to communicate, 

share, and help each other in their jobs.

Communication is one significant element to 

work. There are many researches support that 

communication is very important for the 

organization as Epstein (2000) study, the 

sharing and exchanging of knowledge among 

people in the organization by studying how 

people in the organization communicate with 

each other.  The research found that 

communication devices are more important 

for the diffusion of sophisticated knowledge. 

Meeting is a way to communicate better than 

using a communication device and people 

who are closer to each other have better 

exchanges of experience or knowledge than 

those with whom the relationship is distant or 

lack of friendship. This is consistent with 

Mackler’s (2001) research that explores the 

efficient communication processes in 

organizations of companies with constant 

communication problems. The research found 

that the type of communication that people in 

the organization like and see as the most 

effective is face-to-face communication, etc. 

In addition, the frequency of communication 

between people in the organization depends 

on the satisfaction of people, if people in the 

organizat ion are sat isfied there wi l l 

communicate more but if they are dissatisfied 

with the communication then it is difficult to 

make communication happen as researched 

by Supa Nanapoolsin (2003), which was a 

s tudy  o f  emp loyee  sa t i s fac t i on  on 

communication within the organization. The 

research found that formal communication has 

no relationship with corporate communicative 

satisfaction but the informal communication is 

positively correlated with organizational 

communication satisfaction. It is clear that the 

informal communication gives a positive sense 
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of satisfaction. Be it personal satisfaction or 

satisfaction with the tools or channels used for 

other communications.

 Making the professional learning 

community for communication it is a space or 

tool for communication between people in a 

collaborative organization. The more you do 

onl ine community learning, the more 

professional you are. It’s like adding more 

channels or alternatives to communicate 

based on the concept and research, the 

professional learning community has resulted 

in greater communication. Which is based on 

the assumption that the professional learning 

community for communication has resulted in 

a change in the level of communication 

between users. The research found that using 

technology to create an online community 

learning professionals is a fast communication 

tool between users. There is a learning 

exchange to communicate through both audio 

and video between people as well as chatting, 

interactive talk online that makes people in the 

organization to communicate more. When an 

online learning community makes people in a 

team or in a collaborative organization 

communicate more, this will result in the 

efficiency and effectiveness of the job as well 

Hord’s research (2009) confirms that 

Community-based learning activities lead to 

qualitative changes in the workplace and it 

also corresponds to Martin M (2011), says that 

the professional learning community focuses 

on driving or the communicating and teamwork, 

felicity coalition, supporting each other will 

make the better work atmosphere, happy 

communication helps reducing the feeling of 

loneliness at work, and helps reflecting 

knowledge from one another. The results of 

this research are consistent with McLaughlin, 

M. W., & Talbert, J. E. (2006) which found the 

professional learning community is a 

collaborative learning space that utilizes a 

variety of approaches such as reflection, 

aesthetics, systematic thinking, and knowledge 

building. In addition, the professional learning 

community is also an area where people in the 

professional learning community have the 

freedom to express themselves fully. It is free 

from pressure which also corresponds to 

Johnson, Roger T, & Johnson, David W. 

(1986), It had been previously said that the 

professional learning community has an 

atmosphere of an “Open culture”, which is the 

main factor for the target audience or the 

people in the system to have the urge to 

communicate with each other more. When 

there is more communication between teams, 

it helps improving and the quality of work 

which means that the professional learning 

community for communication has developed 

teamwork skills for people in the organization 
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because when people work in the same team, 

same profession, they will communication with 

each other more. The quality of work is 

improved by the fact that people in the 

organization have better teamwork skills. The 

research conducted by Nitha Putthanaradeekul 

(2007) supported the theory that pattern used 

in this professional learning community for 

communication developed by the researcher 

i.e. chatting room, exchanging learning, 

commenting on solving similar or the same 

problems, can improve teamwork skills.

Research Suggestions

 1. Quantitative research should be 

conducted to compare the differences in 

communication between users professional 

learning community system for communication 

with groups that are not in the system.

 2. Study the follow-up effects on other 

variables should be done. There have been 

studies in other countries that shown how does 

the professional learning community for 

communication can affect team performance 

in the context of Thailand, when the user 

groups are continuously deployed in the 

system. Communication is ongoing every day 

for a period of time. Has teamwork changed? 

What are the variables that are considered 

interesting to be studied i.e. teamwork, 

pleasure in work, loneliness in the workplace, 

problem solving skills, knowledge exchanging 

skills, supporting each other, and team attitude 

towards other team members.

 3. Study the follow-up results on the 

performance variables of the team by 

conducting experimental research to compare 

work performance and team product by 

comparing between groups in the professional 

learning community system for communication 

with groups that are not in the system to study 

how the professional learning community 

system for communication affecting on work 

performance and team performance.

 4. Study the comparison of work 

performance and team product result should 

be done by comparing between groups in the 

professional learning community system for 

communication with groups that are not in the 

system. It is a comparative study in different 

contexts i.e. different work entitles, professions, 

work area or provinces, size of the team, or 

total of team members, etc., to study how the 

professional learning community system for 

communication affecting on other things, if so 

how do they effect on them to use as a support 

reason on enhancing for the bigger and wider 

professional learning community system for 

communication.
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An Empirical Investigation of Iso-Ahola’s Model of Motivation: Factors 

influencing Chinese Tourists Visit Intention in Thailand

การศึกษาเชิงประจักษ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวจีนในประเทศไทย

โดยใช้โมเดลแรงจูงใจ Iso-Ahola

Pithoon Thanabordeekij

พิฑูร ธนบดีกิจ
International College, Panyapiwat Institute of Management

e-mai l: pithoontha@pim.ac.th

ABSTRACT

 Purpose – The purpose of this paper is to (1) perform a confirmatory factor analysis of 

Iso-Ahola’s motivational theoretical construct by following the work of Snepenger et al (2006) in 

Thailand tourism context; (2) identify the influential motivation constructs for Chinese tourists visit 

intention in Thailand.

 Design/Methodology/Approach – The methodology involved the compilation of a literature 

review and conduction quantitative approach. The scale items on four dimensions of the Iso-

Ahola’s motivational developed by Snepenger et al (2006) have been employed and validated 

through confirmatory factor analysis by using a data of 345 Chinese tourists visited Thailand. 

Data was collected using self-administered questionnaires survey. Also, the key motivational 

factors have been specified as a second-order factor that is determined by first-order dimensions. 

Findings – A 12-item scale covering four dimensions of the Iso-Ahola’s model has been employed. 

The second-order model suggests that Chinese tourists visit intention is most influenced by the 

“Personal Escape” dimension, followed by “Personal Seeking”, “Interpersonal Escape”, and 

“Interpersonal Seeking” dimension, respectively. The results from both convergent and 

discriminant validity indicate the construct validity of this study model is supported.  

A second-order measurement model showed a good model fits with the following values:  
χ2/ df = 2.042, GFI = 0.933, AGFI = 0.896, CFI = 0.952, NFI = 0.911, RMR = 0.049, and RMSEA 

= 0.063. The result of this study would enable service providers to identify motivation dimensions 

influencing Chinese tourists’ behavior which led to their revisit intention. 

Keywords: Iso-Ahola’s motivation theory, confirmatory factor analysis, tourism Analysis
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ – กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรวิเครำะห์ปัจจัยยืนยันในกำรสร้ำง

ทฤษฎีเชิงสร้ำงแรงจูงใจของ Iso-Ahola โดยปฏิบัติตำมงำนของ Snepenger และคณะ รวมถึงกำรศึกษำ

มิติด้ำนแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวชำวจีนในบริบทกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย

 วิธีการวิจัย– วิธีกำรศึกษำในครั้งน้ีใช้วิธีกำรทบทวนวรรณกรรม และกำรวิจัยเชิงปริมำณเพ่ือ

วิเครำะห์ปัจจัยสี่ด้ำนตำมทฤษฎีเชิงสร้ำงแรงจูงใจของ Iso-Ahola ด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันจำกนักท่องเท่ียวชำวจีนจ�ำนวน 345 คน โดยกำรเก็บรวมรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม นอกจำก

นี้ปัจจัยท่ีส�ำคัญในกำรสร้ำงแรงจูงใจของ Iso-Ahola ท้ัง 4 ด้ำน ถูกน�ำมำทดสอบต่อ ด้วยกำรวิเครำะห์องค์

ประกอบในอันดับที่สอง 

 ผลการศึกษา จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปร 12 ตัว ซึ่งครอบคลุมปัจจัย 4 ด้ำน เก่ียวกับกำรสร้ำง 

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวจีนพบว่ำ ปัจจัยส�ำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อกำรมำท่องเท่ียวในประเทศไทย ได้แก่ 

กำรหลีกหนีสิ่งแวดล้อมส่วนบุคล กำรแสวงหำรำงวัลส่วนบุคลด้ำน กำรหลีกหนีสิ่งแวดล้อมระหว่ำงบุคคล 

และกำรแสวงหำรำงวัลระหว่ำงบุคคล ตำมล�ำดับ ผลกำรศึกษำจำกกำรทดสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเหมือน

และควำมเที่ยงตรงเชิงจ�ำแนกของตัวแปรพบว่ำ สนับสนุนควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำง นอกจำกนี้จำกกำร

วิเครำะห์องค์ประกอบในอันดับที่สองพบว่ำ มีควำมเหมำะสม ตำมค่ำทำงสถิติท่ีได้ดังต่อไปนี ้ 
χ2/df = 2.042 GFI = 0.933 AGFI = 0.896 CFI = 0.952 NFI = 0.911 RMR = 0.049 RMSEA = 0.063. 

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริกำรไทยในกำรเข้ำใจถึงแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชำวจีนเพ่ือน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำธุรกิจซึ่งน�ำไปสู่ควำมกลับมำเที่ยวซ�้ำ

ค�าส�าคัญ: ทฤษฏีแรงจูงใจของ Iso-Ahola, กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, กำรท่องเท่ียว
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Introduction

 With the aim of becoming a tourism 

center in Southeast Asia in 2006 and integrated 

this goal into national development plans, 

Thai land tour ism indust ry  has been 

continuously developed. According to the 

Ministry of tourism and sports of Thailand, 

there was a total of 32.6 million foreign tourists 

traveled to Thailand and brought economic 

income of 1.65 trillion baht in 2016, which has 

increased 9% in term of number of tourists and 

14.58% in term of economic income compared 

with 2015 (department of tourist, 2017). 

Therefore, tourism industry has become an 

important industry to drive growth in Thai 

economy. 

 Over the past decade from 2002 to 

2016, the number of Chinese tourists traveling 

to Thailand had significantly increased, 

especially in 2013, when Thailand had officially 

announced the exemption of visa fees for 

Chinese tourists with the intention of attract 

Chinese tourism. As of 2016, Thailand had 

become top 10 of Chinese outbound tourism 

destination (Travel China Guide, 2017). 

Moreover, Chinese outbound tourists become 

major provider for the growth of tourism 

industry and consumption growth in East Asia 

region. 

 In Thailand, the revenue in tourism 

industry had gone up by 24%, 338 billion Baht 

in 2015 to 445 billion Baht in 2016; Chinese 

tourists were the largest contributors (Thairath, 

2017). Ministry of tourism and sports reported 

that the top five international tourist arrivals to 

Thailand in 2016 by nationality; were namely 

in order of; China, Malaysia, South Korea, 

Laos, and Japan. The tourist authority of 

Thailand expects the number of Chinese 

tourists will increase from 8.7 million, 2016, to 

9 million in 2017. With the rapid development 

of Chinese tourism, understanding the 

motivation factors which influence visit 

intention is essential. It is extremely vital to 

retain their loyalty to visit Thailand as the 

definite destination. 

 Thus, it is important to analyze the 

underlying factors of travel motivation which 

is the direct causal of tourism behavior. This 

study will be helpful for service providers to 

understand tourist behavior of travel motivation 

and know how to improve effective tourism 

marketing and management strategies. It can 

strengthen the travel motivation to attract 

tourists.

Literature review

 Numbers of scholars have been 

studies on travel motivation since 1970s. Early 

studies of tourist motivations done by Dann 

(1977), Crompton (1979), and Iso-Ahola (1980, 

1982) have become the foundation theories or 

models on tourism motivations. Tourist 

motivation has been considered as the crucial 
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driver of tourists’ behavior (Fodness, 1994). 

Dann (1977) focused on push dimension of 

motivation in his sociological study of travel 

motivation. He stated that there were two 

factors in a decision making of traveling; which 

he called; Anomie (desire to get away from 

mundane life) and Ego-enhancement (needs 

for recognition) which was gained by the status 

conferred by travel. Crompton (1979) identified 

seven socio-psychological (push) and two 

cultural (pull) motives for pleasure vacation 

through in-depth interviews. Seven socio-

psychological were: escape from a perceived 

mundane environment, exploration and 

evaluation of self, relaxation, prestige, 

regress ion,  enhancement  of  k inship 

relationships, and facilitation of social 

interaction. Two cultural motives were novelty 

and education. Further studies by Iso-Ahola 

(1980), he proposed a motivation theory which 

applicable to leisure, recreation, and tourism. 

Then in 1982, he proposed a theory of leisure 

mot ivat ion which based on a socia l 

psychological, known as Iso-Ahola’s escaping-

seeking dichotomy. 

 Iso Ahola’s motivation theory suggests 

that travel motivation is triggered by two 

factors; seeking (intrinsic rewards) and 

escaping (from routine/familiar environments). 

Both factors can be divided further into 

personal and interpersonal aspect (Iso-Ahola, 

1984; Dunn Rose and Iso-Ahola, 1991). These 

factors were considered as a push factor that 

drive tourists’ behavior. The model included 

four motivational categories: Seeking Personal 

Rewards (SPR), Seeking Interpersonal 

Rewards  (S IR ) ,  Escap ing  Persona l 

Env i ronments  (EPE) ,  and Escap ing 

Interpersonal Environments (EIE) as in Figure 

1.

Figure 1 Iso-Ahola Social Psychological 

Model of Tourism Motivation

Source: Iso-Ahola 1984:111

 A recent study on the travel motivation 

of Indian Travellers by Siri, Kennon, Josiam, 

and Spears (2012) found the travellers’ 

motivations of escaping routine work, stress 

reduction, and doing something exciting. 

Moreover, Sangpikul (2008) found that ‘novelty 

and knowledge seeking’ was the most 

important travel motivation of Japanese senior 

travelers. 
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 However, the development of Iso-

Ahola’s motivational construct and testing the 

model is quite restrained. Snepenger, King, 

Marshall, and Uysal (2006) was employed 

confirmatory factor analysis (CFA) technique 

to empirically test Iso-Ahola’s theory for 

tourism and recreation in USA context. Biswas 

(2008) followed the footstep of Snepenger et 

al (2006) to the Indian context. There is a 

relative lack of study in Iso-Ahola’s motivational 

theoretical in Thailand context. This research 

is meant to fill the gap in understanding 

Chinese tourist behavior of travel motivation, 

which the deciding factors for choosing 

destination. Previous researches have shown 

results of positive relationship between travel 

motivation and behavioral intention (Hsu and 

Huang, 2008; Lee, 2009; Regan, Carlson, and 

Rosenberger III, 2012). It is helpful for service 

providers to understand tourist behaviors of 

travel motivation in order to know which 

attributions would meet behaviors to provide 

services accordingly

Research objectives

 • To perform a confirmatory factor 

analysis of Iso-Ahola’s motivational theoretical 

construct by following the work of Snepenger 

et al. (2006) in Thailand tourism context

 • To identify the influential motivation 

constructs for Chinese tourists visit intention 

in Thailand.

Methodology

 Quantitative approach was used in this 

study. The survey was conducted at the Don 

Mueang International Airport (DMK), Thailand. 

The target populations of this study were the 

Chinese passengers from mainland China who 

arrive or depart from DMK during May 1st to 

9th, 2017. The sample size was chosen based 

on general guidelines for sample size that 

depends on the number of variables involved 

in the study. As the instrument used in this 

study aim has 12 items (statements) adopted 

from Snepenger et al (2006), the required 

sample size should be 20 times of total number 

of items (Kline, 2015). Therefore, the minimum 

requirement of sample size should be 240 

samples. Four hundred questionnaires were 

distributed among Chinese tourists waiting in 

departure lounges at the DMK. Convenience 

sampling method was employed. Data was 

collected from Chinese tourists using self-

administered questionnaires survey in the 

presence of a researcher who provided 

explanations and information if necessary. 

Each respondent took about 5-10 minutes to 

complete the survey. After removing 

questionnaire with missing or incomplete data, 

a total of 345 samples were corrected which 

matched the predetermined criterion of at least 

240 samples.
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 The questionnaire for the main study 

contains two parts, which were demographic 

information section and research framework 

section. In research framework part, a total of 

12 scale items adopted from Snepenger et al 

(2006) were used to measure the four 

motivational dimensions proposed by Iso-

Ahola (1982): Seeking Personal Rewards 

(SPR), Seeking Interpersonal Rewards (SIR), 

Escaping Personal Environments (EPE), and 

Escaping Interpersonal Environments (EIE), 

as presented in Table 1. The measuring scale 

was five-point Likert response scale, ranging 

from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly 

agree). Finally, there were five items in the 

demographic information section.

Table 1 The scale items

Escaping Seeking

Personal environment (EPE)

EPE1 To get away from normal environment

EPE2 To have a change from everyday life

EPE3 To overcome a bad mood

Personal rewards (SPR) 

SPR1 To tell others about my experiences

SPR2 To feel good about myself

SPR3 To experience new things by myself

Interpersonal environment (EIE) 

EIE1 To avoid people who annoy me

EIE2 To get away from stressful environment

EIE3 To avoid interactions with others 

Interpersonal rewards (SIR)

SIR1 To be with people of similar interests

SIR2 To bring friends

SIR3 To meet new people

Original item from Snepenger et al (2006)

Data Analysis

 Cronbach’s alpha values for all 

variable were as follow: EPE = 0.825, EIE = 

0.868, SPR = 0.853, and SIR = 0.796. Many 

previous studies suggest that Cronbach’s 

alpha values must be above 0.7 and could 

prove the scales have internal consistency 

(DeVellis, 2012; Hair et. al, 2009). Thus, all 

constructs of this study were accepted for 

internal consistency. 
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the measurement model with its four factors 

(i.e. EPE, EIE, SPR, and SIR). The Confirmation 

Factor Analysis (CFA) was employed using 

maximum likelihood estimate method to verify 

how well these tested items represent the 

latent variables in the current study. The results 

of CFA model were evaluated using multiple 

indices such as Chi-square value (χ2), degree 

of freedom (df), goodness of fit index (GFI), 

adjust goodness of fit index (AGFI), normal  

fit index (NFI), comparative fit index (CFI), root 

mean square residual (RMR), and root mean 

square error of approximation (RMSEA) (Hair 

et al., 1998). 

 The first-order measurement model 

indicated an acceptable model fit. All fit indices 

were below the threshold; χ2/df = 2.632,  

GFI = 0.945, AGFI = 0.910, CFI = 0.965,  

NFI = 0.944, RMR = 0.030, RMSEA = 0.069 

(Table 2).

Results of the Study 

 The demographic profile comprises of 

gender, age, education, and average monthly 

income. The collected sample consists of 

56.8% males and 43.2% females, which 

considered as equally distributed in gender. 

There were totally five age groups: under 21, 

21 - 30; 31 – 40; 41- 50; and Over 50 years 

old. Majority of respondents, 37.4%, were 

between 31 and 40 years old, 33.0% were in 

range of 21 to 30 years old, 16.50% were in 

range of 41 to 50 years old, and 10.4% were 

over 50 years old. For monthly income, 8.4% 

of the respondents earned less than 3,000 

RMB, 24.6% of respondents earned 3,001 to 

5,000 RMB, 30.7% of respondents earned 

5001 to 8000 RMB, and 36.2% of respondents 

earned more than 8,000 RMB.

 Testing the first-order measurement 

model

 The 12-item scale developed by 

Snepenger et al. (2006) was adopted to test 
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Table 2 The CFA fit summary 

Fit indices
Acceptable Threshold 

Levels
First-order CFA

Second-order 

CFA
Pass

χ2/df < 3 2.632 2.797

GFI ≥ 0.9 0.945 0.938

AGFI ≥ 0.8 0.910 0.903

CFI ≥ 0.9 0.965 0.959

NFI ≥ 0.8 0.944 0.938

RMR < 0.08 0.030 0.034

RMSEA < 0.08 0.069 0.072

* References: Hair, 2011; Hair et al., 1998; Holye, 1995; Hu and Bentler, 1999; Steiger, 1990

Note: Key to abbreviation – Degree of Freedom (df), Goodness of Fit Index (GFI), Adjusted 

Goodness of Fit Index (AGFI), Comparative Fit Index (CFI), Normal Fit Index (NFI), Root Mean 

Residual (RMR) and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

Figure 1 First-order and Second-order CFA
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Psychometric propertied of the first-order 

model

 As for the construct validity defined by 

Hair et al. (2009), the convergent and 

discriminant validity were determined in order 

to establish the construct validity. The 

acceptable threshold level for convergent 

validity, as suggested by Hair et al. (2009), 

should be where CR is greater than AVE 

(CR>AVE), and AVE above 0.5. Table 3 

specifies that CR values of each construct was 

larger than AVE values, and AVE values were 

above the minimum threshold level. Fornell 

and Larcker (1981) suggested that in order to 

assess the discriminant validity the AVE of 

each construct should be greater than 

maximum shared square variance (MSV). 

Table 3 displays that the AVE values of each 

the construct was larger than MSV values, 

which confirm the discriminant validity. Thus, 

the results from both convergent and 

discriminant validity indicate the construct 

validity of this study model is supported.

Table 3 Validity-based psychometric properties

Construct CR AVE MSV

EPE 0.873 0.697 0.438

SPR 0.854 0.662 0.427

EIE 0.828 0.617 0.427

SIR 0.803 0.580 0.438

Source: James Gaskin MS-Excel Stats Tools Package (3/5/2016)

Note: Key to abbreviation – Composite Reliability (CR), Average Variance Extracted (AVE), 

Maximum Shared Square Variance (MSV)
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Testing the second-order measurement model

 The second-order measurement 

implies a causal flow from the main construct, 

Key Motivation Factor (KMF), to the first-order 

factors. This also helps in estimating the 

structural relationship between the construct 

and the underlying sub-constructs (Hair et al., 

2009). The second-order model generated a 

ratio (χ2/df = 2.797) that was below the 

threshold of 3.0. The value of GFI, AGFI, CFI, 

NFI, RMR, and RMSEA were 0.938, 0.903, 

0.959, 0.938, 0.034, and 0.072, respectively 

(Table 2). 

 Thus, analysis of the overall fits 

statistics demonstrated that the fit of second-

order model was good, and it provided a 

reasonable level of overall fit with the real world 

data. The factor loading for four first-order 

factors were well loaded (Figure 1). The results 

confirm the existence of the second-order 

model of the key motivation factor.

Table 4 Loading of the second-order confirmatory factor analysis

Factor Standard second-order loadinga

EPE  0.811b

SPR 0.783 (10.054)

EIE 0.742 (9.320)

SIR 0.744 (10.239)

Notes: a Standard second-order loading is the standard regression weight of the individual variables’ loading on to the 

overall key motivation factors construct. Figures in parentheses are critical ratios from the unstandardized solutions; 
b The critical ration is not available, becaurse the regression weight of the first component factor (i.e. key motivation 

factors ¡ Personal Escape) is fixed at 1.

Discussion

 The objective of this study was using 

Iso-Ahola’s theory of motivation to identify the 

influential factors of motivation in Chinese 

tourists traveling to Thailand. Results of the 

study shows that ‘escaping personal 

environment’ (EPE) dimension as the most 

significant (γ = 0.811); follow by ‘seeking 

personal rewards’ (EPE) (γ = 0.783); ‘escaping 

interpersonal environment’ (EIE) (γ = 0.744) 

and ‘seeking interpersonal rewards’ (SIR)  

(γ= 0.742). The findings reveals ‘escaping 
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personal environment’ as the most influential 

factor of motivation in Chinese tourists 

traveling to Thailand which means that escape 

from mundane daily routine life is most 

important when it comes traveling for Chinese 

travelers. 

 Thailand is one of the popular choices 

for the place for them to escape from their 

routine life. Where one of the respondents has 

mentioned that “This is my third trips to 

Thailand in the past two years. I love to have 

vacation here. There are lot of beautiful places. 

One of my favorite place is floating market. It 

is very unique in that way I never experienced 

before”. Furthermore, tourists believe in 

rewarding themselves from hard work by 

having vacation in Thailand. One of the 

respondent mentioned that “I spent my whole 

year working, took care my children as well as 

kept my house in order. It is such a best gift 

for myself to have vacation here. Food is great, 

Thai people are welcoming, beautiful nature, 

as well as great shopping places.” 

 Lastly, the findings also show that 

travelers want to get away from their stressful 

life as well as enhancing relationship with 

friends and families. One of the respondent 

mentioned that “This is my first time in Thailand. 

I heard all good things about this country. 

Thus, I want to experience this myself. Very 

impressed!! Travelling is the most preferred 

way to re-energize myself for my stressful work 

place. Now, Thailand become must come on 

the travel list for me”.

Implication 

 Package tours should be set to suit the 

needs of Chinese travels, where they can have 

the choices of long haul and short haul trips 

to various destinations of Thailand. For travel 

mode, tour packages should be offer in Group 

tours (with family or friends) since from 

observations; Chinese tourists like to travel in 

groups. Yet there should be also be some 

offerings for individualist or backpacker 

travelers as well. For travel time, package tours 

should be offered during festive events like 

Songkarn or Chinese New Year. Planning for 

tour package during long holidays should be 

offered during the ‘gold week’ that’s when the 

Chinese have week-long holidays to get away 

from their mundane life. Tour packages should 

also be offered during short breaks for those 

who can afford a limited time off from work to 

escape from their everyday environment.

 Many Chinese tourists come to 

Thailand to experience the Buddhism culture 

and heritage of Thailand. To welcome Chinese 

tourists Thailand should provide seasonal 

package tours to temples and well known 

sights. Since in the past there has been a 

problem about Chinese tourists using the 

facilities at many attraction sites in Thailand 

causing them to be banned from visiting 
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several places. By offering season tour 

packages where Chinese tourists can visit 

these places without causing disturbances to 

other tourists in the way they use public 

facilities such as toilets. In this way they can 

have specified days in which Chinese tourists 

could be welcome to enjoy the sightseeing of 

these cultural heritage places. 

 Apart from cultural and heritage tours, 

Thailand should also promote Health and 

Wellness tour packages. Many of those who 

seek to escape their everyday mundane life 

hope to find a place where they can be with 

themselves at peace. Tours which promotes 

the ritual way of healthy life styles, such as 

mediation could be on that provides relaxation 

for those wanted to escape their busy life at 

work. Healthy eating lifestyle could also be 

included, where they have a chance to explore 

the refrigerator of mother-nature. Vegetarian 

Thai cooking classes could also be provided 

to give them a taste of Thailand’s exotic dishes 

while keep fit. Tours like this could provide 

tourists to find an inner peace with nature while 

enjoying their stay in Thailand. 

 Lastly, as the young generator is 

becoming the dominating population, tours 

that provide new challenges and thrills should 

be provided. Thailand offers many beautiful 

nature sceneries for outdoors sports such as 

rock climbing and adventurous water sports. 

Tour packages that offer a variety of these 

activities could be a highlight for those seeking 

to escape their mundane life to find a new thrill. 

Overall, if Thailand could provide these 

implications, it could become a potential pull 

factor for Chinese tourists visiting Thailand in 

the future. The study uses Iso-Ahola’s model 

to indicate the influential factors of motivation 

in Chinese tourists traveling to Thailand to 

provide recommendation of the pull factors. 

Research Limitations

 The present research does not 

separate respondents by age groups and 

types of traveler i.e. free independent travelers 

and tour group travels. Future studies could 

be focus on these sample groups to determine 

their travel motivation.
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ABSTRACT

  Music is usually divided into two main types: liturgical music to encourage people’s  

faith in God and secular music for people’s entertainment, including music accompanying dance. 

Musicians and composers have developed their skills and musical abilities through the ages 

resulting in music of high quality, complexity and theoretical sophistication. Music masters of 

each school transmit their music heritage continuously. The growth of science and technology 

resulted in social change from agricultural to manufacturing economies and finally business 

services and music became a commodity. Businessmen produced music to suit people’s needs 

and tastes without awareness of musical value, good or bad. The question is “what is music for?” 

Music is supposed to be a beautiful object for appreciation, and should shape people’s minds 

and morality. Over 50 years of my experiences as a musician and teacher, I have learned that 

music is a good tool for breaking the ice between international colleagues and me, leading to us 

becoming good friends. But I still don’t know how to make friends with people who are fighting 

and bombarding out there, especially the weapons-makers and war-creators who are completely 

filled with greediness and selfishness. In term of “music as ambassador for world peace,” music 

itself must be good and powerful enough to reach the deepest mind of people to reduce their 

greediness and selfishness and help them become lovers of humanity and nature. This job cannot 

be accomplished by any one individual, but by composers, musicians, music educators and 

music education.

Keywords: Music, Ambassador, World Peace
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Article

 If music could help to accomplish 

world peace, that music must be so powerful 

and well-performed as to be a true ambassador 

for peace. The question is, is this statement 

reality or just a dream or cloud in the sky? 

 I will discuss this statement as an 

ethnomusicologist, composer and music 

educator. I would like to discuss two main 

topics: 1) the power of music, and 2) music 

and culture as ambassadors for world peace.

Firstly, the power of music.

 The philosopher Schopenhauer states 

that: Music is as immediate an objectification 

and copy of the whole will as the world itself 

is, indeed as the Ideas are, the multiplied 

phenomenon of which constitutes the world of 

individual things. Therefore music is by no 

means like the other arts, namely a copy of the 

Ideas, but a copy of the will itself, the objectivity 

of which are the Ideas. For this reason the 

effect of music is so very much more powerful 

and penetrating than is that of the other arts, 

for these others speak only of the shadow, but 

music of the essence. (Schopenhauer, 

ISBN 0-486-21761-2)

 That means music can find the way 

into the deepest part of one’s mind. If a 

community needs good people, that community 

must offer good music for people to hear. In 

this case, good music is music that reduces 

human greed and selfishness, whereas bad 

music is that which stimulates greed and 

selfishness.

 Because music can convey meanings 

about many other things, it frequently serves 

as a symbol. A particular useful definition of 

symbol for considering the symbolic aspects 

of music is “objects, acts, concepts of 

linguistic formations that stand ambiguously 

for a multiplicity of disparate meanings, evoke 

sentiments and emotions, and impel men to 

action”. Music is included in definition because 

musical instruments and sound waves are 

objects, and the production of music is an act. 

Since music is an important symbol, behavior 

that creates music is rightfully considered a 

form of symbolic behavior. Part of ambiguity 

in musical meaning comes from the fact that 

the same performance or piece of music may 

carry different meaning at the same time have 

been termed multivocalic 

 Many people say music is the universal 

language because music can make people 

feel something, share the emotions of others, 

and can lead a person’s mind to a certain point 

that no one else can know. For example, 

liturgical music such as chant, gospel hymns, 

the Mass, and motets of the Christian faith 

which help people reach a particular point – 

faith in God with no doubt. 

 In the case of Thailand, the land of 

Buddhism, ritual music is not attached to the 

Buddhist rite but is used as part of the rite to 
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prepare people to be ready for performing the 

ritual activities afterward. For example, in the 

“evening prelude” homerong-yen ceremonial 

suite (โหมโรงเย็น) to be performed before 

evening chant and “morning-prelude” 

homerong-chao (โหมโรงเช้ำ) to be performed 

before morning chant by the monks) there 

have instrumental music performed by the 

piphat ensemble (consisting of xylophones, 

sets of gong circles, oboe, drums and 

percussion) with undulating melodic contour 

in short notes and steady rhythm (similar to 

Baroque music) is performed before the main 

part of the ritual in order to lead people into a 

state of meditation, with a clear and calm mind, 

ready to concentrate on the chant offered by 

the monks. This music is usually performed in 

ritual ceremonies for any stage of life from birth 

to death. Of course, it’s also true for secular 

music or music for entertainment. 

 Many different ethnic groups around 

the world utilize both instrumental and vocal 

music as part of ceremonies for different 

stages of or occurrences in life. Now a day it 

is hard to find a single pure culture most 

cultures were acculturated. Acculturation is 

the continuous process by which one culture 

assimilates and adapts certain aspects of 

another culture or cultures. (Elizabeth May. 

1980) 

 The cultural concepts involve both the 

content of the discursive consciousness of a 

people and their implicit values and knowledge 

that operate only at the particular level. This 

dual nature of the basic concepts makes them 

especially difficult for the observer to 

understand. (John E. Kaemmer. 1993) 

It seems doubtful that such “universal” aspects 

of music contr ibute to cross-cultural 

communication through music, and in any 

case what evidence is available tends to stress 

the barriers rather than the communicability of 

diverse styles. 

 An example is the music used for 

healing in animistic ceremonies of North and 

Northeastern Thailand, such as the ghost-

dance (ram-phifa ร�ำผีฟ้ำ of the north and jole-

mamuad โจลมะม้วด of the northeast). More 

detail cannot be provided because of limited 

time, but many examples exist worldwide.

All the musics mentioned above help shape 

people’s minds toward 

 goodness, faith, calm and a sense of 

humanity, and away from greediness and 

selfishness.

 S e c u l a r  m u s i c  o r  m u s i c  f o r 

entertainment can be divided into two kinds: 

traditional and popular. Popular music affects 

people’s lives and has strong influence on 

people’s ideas because it is pervasive and 

can be heard on TV, radio and especially on 

social networks. Traditional music such as folk 

or local music functions to entertain people as 

well as to accompany other arts such as 
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theatre or dance. This music reflects people’s 

way of life and often consists of songs in lyrical 

form. The song texts often reveal the lifestyle 

of the culture and serve to teach behavior and 

manners and pass cultural heritage to the new 

generation. Some of this music contains 

metaphor and double entendre. 

 Now, let us move to the second topic: 

music and culture as ambassador for world 

peace. Please allow me to discuss the 

statement “music is the universal language.”As 

a matter of fact, it is not true; music has never 

been a universal language. In the case of 

language, the sound and the written letters of 

a particular language are only symbols to 

represent the meaning of the language and 

only people of that particular society can 

understand it clearly. They have to learn and 

collect experiences over time, until they have 

enough accumulated experiences to 

understand all the meanings of the signs of 

the language quite clearly. So, music is not a 

universal language because you cannot 

understand any music thoroughly except 

music of your tradition. (Alan P. Merriam. 1997)

 This is because music is a product of 

culture. Music of a particular society is made 

by people who grew up in that community, and 

is shaped by the community’s culture or ways 

of life such as beliefs, religion, ritual, arts, 

ideas, behavior and language. We call them 

emic (the insider) while we are etic (outsider) 

of that tradition. Even if etic people like you 

and me spend some period of time in that 

particular society and are able to speak their 

language fluently, we still will not understand 

their music as the emic person does. This is 

because our interpretation of that music is 

based on our own cultural background. As 

much as we try to understand that music, it 

will still appear as a reflection of our own 

culture as if we look at it in a mirror in which 

we see ourselves in the foreground and the 

people of the other culture in the back. Music 

occurs in the same manner as language. So 

music is an un-universal language.

 If music is an un-universal language, 

how can music be an ambassador for world 

peace? Before answering this question, please 

let me tell you about some of my 40 year 

exper ience as ,  seeming ly ,  a  mus ic 

ambassador. 

  1968, I and a group of musicians from 

Prasanmit College of Education, Bangkok, 

performed Thai music in Kuala Lumpur and 

Penang, Malaysia. We made some friends 

afterward and later we created a music 

exchange program between our two countries. 

In 1975, I was a visiting scholar at Monash 

University, Melbourne, Australia teaching Thai 

music in an ethno-musicology program for 

around 20 international graduate students 

including students from England, Singapore, 

Japan, India, Malaysia and Australia. Those 
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students performed Thai classical pieces 

understood and appreciated in Thai music. 

Was I a music ambassador? 

In 1983-90, as a representative of Thailand I 

attended the Asian and Pacific Music Experts 

Meeting for co-production materials, Asian 

Cultural Center for UNESCO three times in 

Tokyo, Japan and Islamabad, Pakistan. The 

productions included four sets of cassette 

tapes and booklets containing over 100 pieces 

of traditional music of Asian countries for 

school music teachers of 17 countries to use 

as a teaching aid to help children understand 

their neighbors’ cultures and be able to sing 

the traditional songs of those countries. Some 

of these songs are still well known in those 

countries. 

Co-production booklet 1988

 For example, Loi-Krathong (Floating 

Lamps) and Chang (Elephant) of Thailand, 

Katak-lopat (The Frogs) of Indonesia and 

Bulan (The Moon) of Malaysia are still being 

sung in schools. Were the delegates from 

those countries music ambassadors? 

 In 1990, I was the chief of the 

“Children’s Music and Dance Group” attending 

the First World Children’s Music Festival in 

Nagoya, Japan, sponsored by Tokai Bank. 

Eight Thai children performed music and 

dance onstage along with children from 

Europe and other parts of Asia. Although the 

children did not have any languages in 

common, they communicated with each other 

by body language, they laughed and sang 

together, and exchanged name cards. As they 

grew up they wrote to each other and became 

good friends. I felt those kids were real junior 

music ambassadors, am I right?

 

Co-production booklet 1981



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
246

 In 2007, I participated international 

meeting consisted of music experts from Asian 

countries and presenting paper on Thai music 

as well as learning from those participants and 

later on we were good friend. 

 In 2017 and a few years earlier, I as a 

vice president of Thailand Association of Music 

Educators offered an ASEAN music and dance 

workshop supported by the Ministry of Culture 

of Thailand. We brought 20 musicians and 

dancers from 10 ASEAN countries to exchange 

their music and dance cultures and share their 

artistic knowledge with over 300 teacher 

participants who then brought the knowledge 

to their students in 65 schools and colleges 

all over Thailand. Were those artists from 

ASEAN countries music ambassadors? 
Delegates from Asian countries international 

meeting in South Korea

Lecture demonstration on Thai music for 

international delegates in South Korea

Delegates from Brunei demonstrates gambus 

Delegate from Cambodiademonstrates trua che
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Thai participants practice Indonesian music

Delegate from Laos performs khaen music

Malay musician is demonstrating rebab 

and Thai interpreter

Burmese musician is teaching songkok to 

Thai learner with an interpreter

Vietnamese playing danbao to Thai audiences
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Thai music in Nanjing University of Arts

 In 2017, there were few Chinese 

musicians from Kunming College of Arts came 

to Thailand and perform Chinese traditional 

music at Bangkokthonburi University and that 

event creating good relationship between 

Thais and Chinese musicians since then. 

Thai performs krajabpi to international 

musicians

 In 2017, I and a group of Thai 

musicians was invited by Nanjing University 

of Arts to perform Thai classical music for “The 

Chinese Music Teachers Meeting” in Nanjing, 

resulting Chinese music teachers appreciated 

Thai music a lot and they had good relationship 

to each others.

Tang-gu and gucheng are performed by

Chinese Musicians at BTU
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Chinese chamber ensemble from 

Kunming College of Arts

Most of the musics mentioned above were 

traditional classical musics. 

  How about popular music? 

  Music and the other arts play a special 

role in every society providing us contact with 

the intuitive, mysterious, and emotional realms 

of life that logic is hard-pressed to explain. In 

this way, music balances the part of us that is 

logical, rational, and factual, with the part of 

us that is imaginative, sensitive, and spiritual. 

 As a symbolic system, music permits 

us to express and communicate the truth of 

our inner being. It allows us to explore those 

mysterious, illusive, and imaginative worlds of 

meaning that we do not fully understand. 

(Charles Fowler, p. 131-133)

 The sentences states above is about 

“music and its meaning”, meaning of music of 

deferent people are different because those 

people interpret the meaning of same music 

in different ways bases on their accumulative 

experiences. So that, only good music that 

shape up people good mined ought to be 

taught in school. In this case it is the role of 

music educators.

  As mentioned earlier; music can find 

its own way into the deepest part of the mind. 

And the real function of music is to encourage 

people’s ethical nature and aesthetic 

sensibilities, but only good music meets with 

this function. Today music is often a kind of 

merchandise; music is for sale, the music 

producers willing to produce music to suit 

consumers’ taste without awareness of the 

“real function of music” because what they 

want is only money. No one can say all music 

available on the market, on TV, radio and 

social media is good. Good music for most 

people is based on one’s own idea - It’s good 

because I like it and I don’t care what it is. Are 

all of those musics promoting peace? 

World peace doesn’t mean only peace 

between countries but intra-country as well. 

How could Thai people use music to make 

peace between the yellow-shirts and the red-

shirts in Thailand during the past few years? 

How could American people use music to 

make peace between Republicans and 

Democrats on the day that Donald Trump was 

elected president? How can music stop the 

war in the Middle East? And how can music 

stop the war creators from creating war? If 

there is some kind of powerful and good 
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music, that music must be perceived by those 

Thais, Americans, and Middle-Easterners and 

the war creators themselves as a one- way 

door that only opens from the inside of the 

room. 

 We need open-minded people who 

are willing to get rid of selfishness, and to 

produce this kind of world population we need 

help from every single unit and also worldwide 

systems such as economic, education, and 

mass media. Yes, music education, specifically 

music teachers are part of this holistic system. 

We all know that the world is huge, with many 

complexities and much diversity. As music 

educators, musicians and composers, what 

we will do in order to make the dream come 

true--the dream of “making music an 

ambassador for world peace?” The question 

still remains. 

 Is “Music as Ambassador for World 

Peace” an Ideal or Reality?
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประเภทของบทความ 

  1.  บทควำมทำงวิชำกำร หมำยถึง งำนเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำสนใจ เป็นควำมรู้ใหม่ กล่ำวถึงควำม

เป็นมำของปัญหำ วัตถุประสงค์ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ มีกำรใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงำนวิจัยจำกแหล่ง

ข้อมูล เช่น หนังสือ วำรสำรวิชำกำร อินเทอร์เน็ต ประกอบกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ เสนอแนวทำงแก้ไข 

 2.  บทควำมวิจัย หมำยถึง เป็นกำรนำเสนอผลงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ กล่ำวถึงควำมเป็นมำและ

ควำมส�ำคัญของปัญหำ วัตถุประสงค์ กำรด�ำเนินกำรวิจัย 

 3.  บทวิจำรณ์หนังสือ (book review) หมำยถึง บทควำมที่วิพำกษ์วิจำรณ์เนื้อหำสำระ คุณค่ำ และ

คุณูปกำรของหนังสือ บทควำมหรือผลงำนศิลปะ อำทินิทรรศกำร ทัศนศิลป์ และกำรแสดงละครหรือดนตรี

โดยใช้หลักวิชำและดุลยพินิจอันเหมำะสม 

 4.  บทควำมปริทัศน์ (Review article) หมำยถึง งำนวิชำกำรท่ีประเมินสถำนะล่ำสุดทำงวิชำกำร 

(State of the art) เฉพำะทำงท่ีมกีำรศกึษำค้นคว้ำมกีำรวิเครำะห์และสงัเครำะห์องค์ควำมรูท้ั้งทำงกว้ำงและ

ทำงลึกอย่ำงทันสมัย โดยให้ข้อพิพำกษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษำและพัฒนำต่อไป 

การเตรียมต้นฉบับ 

 1.  พิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร ควรจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh บน

กระดำษขนำด A 4 โดยแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ในหนึ่งหน้ำกระดำษ 

  1.1  กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ 

   - บน  2.7  ซม.

   - ซ้ำย 3.5 ซม.

   - ล่ำง 5.5  ซม.

   - ขวำ 2.5 ซม.

  1.2  ใช้อักษร Cordia New ชื่อเรื่องภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ตัวหนำ ขนำด 18, ชื่อผู้นิพนธ์ 

ขนำด 14, รำยละเอียดผู้นิพนธ์ ขนำด 12, เนื้อหำใช้ตัวปกติ ขนำด 16 ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

 2.  บทคดัย่อภำษำไทยและภำษำองักฤษ ไม่ควรเกิน 1 หน้ำกระดำษ จะต้องมคี�ำส�ำคญัในบทคดัย่อ

ภำษำไทย และ Keyword ในบทคัดย ่อภำษำอังกฤษ และภำษำอังกฤษ จ�ำนวนไม ่ เ กิน  

5 ค�ำ (บทควำมภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษทุกบทควำม) 
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 3.  ถ้ำมีรูปภำพ / ตำรำงประกอบ ควรมีภำพที่ชัดเจน ถ้ำเป็นรูปถ่ำยควรมีภำพถ่ำยจริง 

แนบด้วย 

 4.  ประวัตผิูแ้ต่ง ให้ระบชุือ่ของผูเ้ขียน หน่วยงำนท่ีสงักัด ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำม)ี วุฒกิำรศกึษำ

ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไป พร้อมสำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนและผลงำน 

ทำงวิชำกำร1-3 ปีที่ผ่ำนมำ และ File.jpg รูปถ่ำยหน้ำตรง 1 รูป (สวมสูท) 

 5.  บรรณำนุกรมจ�ำแนกผลงำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (เรียงตำมลำดับตัวอักษร) 

 6.  ผลงำนวิชำกำรที่ส่งมำต้องไม่ได้รับกำรเผยแพร่ที่ใดมำก่อน 

 7. กำรส่งต้นฉบับ จะต้องส่งเอกสำรบทควำมจ�ำนวน 1 ฉบับ และแบบฟอร์มส่งบทควำม  

1 ฉบับพร้อมท้ัง CD บันทึกข้อมูลของเนื้อหำและประวัติผู้แต่ง (เอกสำรท่ีส่งทั้งหมด) จ�ำนวน 1 แผ่น  

โดยบทควำมจ�ำนวน 1 ฉบับ ข้ำงต้นแบ่งให้เป็น 

   7.1  บทควำมที่มีรำยละเอียดของผู้เขียนบทควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4 จ�ำนวน  

1 ฉบับ น�ำบทควำมที่ท่ำนส่งมำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินคุณภำพควำมเหมำะสมของบทควำม

ก่อนกำรตีพิมพ์ ในกรณีท่ีผลกำรประเมินระบุให้ ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้เขียนจะต้องด�ำเนินกำรแก้ไขให้แล้ว

เสร็จภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด นับจำกวันที่ได้รับผลกำรประเมินบทควำม 

 8.  ผู้เขียนตรวจควำมถูกต้องท้ังหมดอย่ำงละเอียดถ่ีถ้วนไม่ควรมีค�ำผิด และค�ำท่ีมี ๆ (ไม้ยมก)  

ในค�ำว่ำต่ำง ๆ เป็นต้น โดยเคำะวรรค แล้วเสร็จจึงส่งบทควำมพร้อมต้นฉบับของท่ำนที่ ส�ำนักวิจัย ชั้น 2  

อำคำรคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล 

ก่อนส่งให้กองบรรณำธิกำรด�ำเนินต่อไป 

รูปแบบการเขียนอ้างอิง 

 กรณีที่ผู ้เขียนต้องกำรระบุแหล่งท่ีมำของข้อมูลในเนื้อเร่ืองให้ใช้วิธีกำรอ้ำงอิงในส่วนเน้ือเรื่อง 

แบบนำม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุช่ือผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสำรไว้ข้ำงหน้ำหรือ 

ข้ำงหลังข้อควำมท่ีต้องกำรอ้ำง เพ่ือบอกแหล่งที่มำของข้อควำมน้ันและอำจระบุ เลขหน้ำของเอกสำร 

ด้วยก็ได้หำกต้องกำรตัวอย่ำงและให้มกีำรอ้ำงองิส่วนท้ำยเล่ม (reference citation) โดยกำรรวบรวมรำยกำร

เอกสำรทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้ำงอิงในกำรเขียนผลงำนนั้น ๆจัดเรียงรำยกำรตำมล�ำดับอักษรชื่อผู้แต่ง  

ภำยใต้หัวข้อ “บรรณานุกรม” ส�ำหรับผลงำนวิชำกำรภำษำไทยหรือ Reference ส�ำหรับผลงำนวิชำกำร

ภำษำอังกฤษ โดยใช้รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงแบบ APA (American Psycho- logical Association) 

ตัวอย่ำงกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง มีดังนี้ 
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1. บรรณานุกรมหนังสือ 

 ชื่อ - ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ .ครั้งที่พิมพ์. สถำนที่พิมพ์: สำนักพิมพ์. 

 ตัวอย่าง 

 ชวนพิศ วงศ์สำมัญ, และกล้ำเผชิญ โชคบ�ำรุง. (2546). การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ 

   การพยาบาล .พิมพ์ครั้งที่ 4. ขอนแก่น: ขอนแก่นกำรพิมพ์. 

2. บรรณานุกรมบทความ 

 ชื่อ - ชื่อสกุลผู้เขียนบท หรือ ตอน. (ปีพิมพ์). ชื่อบทหรือตอน. ใน ช่ือ ชื่อสกุล (บรรณำธิกำร).  

   ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำยของบทหรือ ตอน).สถำนท่ีพิมพ์:  

   ส�ำนักพิมพ์. 

 ตัวอย่าง 

 ปิยทัศน์ ทัศนำวิวัฒน์. (2550). ประวัติโรคไหลตำย. ใน สุมำล ี นิมมำนนิตย์ และ ปรดีำ มำลำสนิ  

   (บรรณำธิกำร), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หน้ำ12-25).  

   กรุงเทพมหำนคร: คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล. 

3. บรรณานุกรมบทความวารสาร 

 ชื่อ - ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อบทควำม. ชื่อวารสาร ปีที่, (ฉบับที่) : หน้ำที่ปรำกฏบทควำมในวำรสำร. 

 ตัวอย่าง 

 กฤษณำ น้อมสกุล, ลักขณำ กำนดี, สิริพร สืบสำน, ปวีณ เก้ือกุล, มำลี อุดมผล, สวัสดิ์ รักดี,  

   และคณะ. (2550). กำรดูแลผู้ป่วยโรคเบำหวำน. วารสารกรมอนามัย 25, (52): 56-60. 

4. บรรณานุกรมออนไลน์ 

 ชื่อผู ้รับผิดชอบเว็บไซต์/หน่วยงำน/บุคคล. (ปีที่ปรำกฏ). ชื่อบทควำม.ค้นเมื่อวัน เดือน ปี,  

   จำก http://................................ 

 ตัวอย่าง 

 ชวนะ ภวกำนันท์.(2548). ธุรกิจสปำไทยน่ำก้ำวไกลไปกว่ำน้ี. ค้นเมื่อ 25 ธันวำคม 2554,  

   จำก http://www.businesstgai.co.th/content.php?data= 407720–opinion
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5. บรรณานุกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 ชื่อ - ช่ือสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อบทควำม. ชื่อวำรสำร. ปีที่ (ฉบับที่). ค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จำก  

   (ชื่อฐำนข้อมูล) 

 ตัวอย่าง 

 ชำญชัย เจริญรื่น. (2544). กำรจัดแรงด้ำนทำงอำกำศพลศำสตร์ ของเมล็ดข้ำวเปลือก.  

   วำรสำรวิชำกำร. 9(3). ค้นเมือ่ 5 กรกฎำคม 2549, จำก ฐำนข้อมลูวำรสำร วิศวกรรมศำสตร์  

   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. 
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 ชื่อ - ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อบทควำม (ชื่อ CD ROM). ค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จำก (ชื่อฐำนข้อมูลที ่

   สืบค้น). หมำยเลขเอกสำรที่สืบค้น 

 ตัวอย่าง 

 Baker, J. (2008). Acceptability of interventions to staff in long-terms case setting for  

   older adults: Comparing rating. (Doctoral Dissertation). Retrieved November 26,  

   2009, from ProQuest Dissertation & Theses databases. (Publication  

   No. AAT3354064) 
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 2.  ติดต่อฝ่ำยประชำสัมพันธ์ จัดจำหน่ำยและสมำชิก 

   โทรศัพท์ (02) – 8006800-5 ต่อ 1403 โทรสำร (02) - 8006806
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ชื่อผู้นิพนธ์ (ขนาด 14)
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บทคัดย่อ (ตัวหนา ขนาด 16)
 ………………………………………………………………………………………………............

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

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

ค�าส�าคัญ : 

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

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

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

Keywords : 

บทน�า  
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กรอบแนวคิดการวิจัย
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การด�าเนินการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
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อภิปรายผล
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ข้อเสนอแนะ 
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.........................................................................

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

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

บรรณานุกรม
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..........................................................................................................................................................
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(รูปภาพ)

(ตาราง)



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
257

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  วันที่........เดือน..................พ.ศ. ...........

ข้าพเจ้า   (นำย/นำง/นำงสำว).........................................................................................................

อาชีพ    ¨  อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำ.....................................คณะ...............................................

  ¨		สถำบัน/ มหำวิทยำลัย...............................................................................................

  ¨ นักศึกษำ        ระดับ ................ คณะ ......................  มหำวิทยำลัย .............................

  อื่นๆ .................................................................................................................................

เหตุผลที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก

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

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

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก   เลขที่.....................หมู่....................ซอย..........................................

ถนน.................................ต�ำบล.....................................อ�ำเภอ..........................................................

จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์..........................................

โทรสำร.................................... E-mail : ............................................................................................

การสมัครสมาชิก

 อัตรำค่ำสมำชิก  วำรสำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี  อัตรำค่ำสมำชิกรำย 6  เดือน   

ฉบับละ 150  บำท  1  ปี  จ�ำนวน  2  ฉบับ  เป็นเงิน  300  บำท

การส่งเงินค่าสมัครสมาชิก

 1. ¨		เงินสด    ช�ำระได้ที่  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์    มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี

 2. ¨  ช�ำระผ่ำนธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ   สำขำท่ำพระ  เลขบัญชี  142-1-234-452  

              

 ลงนำม...................................................

 (....................................................)

 .........../................/............
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  ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Miss.) ................................................................................................................................  

 □ อาจารย์ ตําแหน่งทางวิชาการ ....................................................  □ นกัศกึษา ระดบั ...........................................  
 □ อ่ืน ๆ ระบ ุ................................................................................  
 สถาบนั/มหาวิทยาลยั/หน่วยงาน ..............................................................................................................................  
 คณะ .......................................................................... สาขาวิชา ..............................................................................  
 ท่ีอยู่ เลขท่ี ....................... หมู่ ................... ซอย ................................... ถนน ............................................................  
 แขวง/ตําบล ............................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ 
 จงัหวดั ....................................................................... รหสัไปรษณีย์ ........................................................................  
 โทรศพัท์ ..................................................................... โทรสาร .................................................................................  

 □ ผู้แตง่ร่วม □ อาจารย์ท่ีปรึกษา   ตําแหน่งทางวิชาการ ............................................................................... 
  *ระบคํุานําหน้า ยศ และตําแหน่งทางวิชาการให้ครบถ้วน 
  . ช่ือภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................................................  
   ช่ือภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Miss.) .......................................................................................................................  
  . ช่ือภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................................................  
   ช่ือภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Miss.) .......................................................................................................................  

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ เลขท่ี ................... หมู่ ............... ซอย ....................................... ถนน ...................................................................  
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ............................................... จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย์ .........................  
โทรศพัท์ ............................................ โทรสาร .................................................... E-mail ..................................................................................  

ประเภทบทความ □ บทความวิจยั □ บทความวิชาการ □ บทวิจารณ์หนงัสือ □ บทความปริทศัน์ 

ช่ือเร่ือง ภาษาไทย  ...........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................... 

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

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความนีไ้ม่เคยลงตีพิมพ์ ในวารสารใดมาก่อน และ จะไม่นําส่งไปเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์ ในวารสารอ่ืน นับจากวนัท่ีได้ส่ง
บทความต้นฉบบันีม้ายงักองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

- ข้าพเจ้ายินยอมให้กองบรรณาธิการ จดัหาผู้กลัน่กรองโดยอิสระ เพ่ือพิจารณาบทความนี ้และยอมรับผลการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุิ 

ลงช่ือ .......................................................... ผู้สง่บทความ 
( .......................................................... ) 
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