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เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก
2. เป็นสื่อกลางในการนําเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า
และนําไปสู่การเพิ่มพูนตําแหน่งทางวิชาการ
ขอบเขตของวารสาร
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่บทความ
วิชาการและผลงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
และการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศ
ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้อง
ไม่ อยู่ ในระหว่ างการ ขอตี พิ มพ์ หรื อเคยได้ รั บการตี พิ มพ์ เผยแพร่ มาก่ อนในวารสารอื่ นๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนั้น สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่าน
ระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทําการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้น
ต่อไป
4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นบทความ
ที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
และนําไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์

จิยะจันทน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

มหาวิทยาลัยเนชั่น

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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กําหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
บทความทุกเรื่องทีต่ ีพิมพ์ได้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ท่าน
ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับประจําปีที่ 4
ฉบับที่ 3 ประจําปี 2561 เนื้อหาประกอบด้วยบทความวิจัยจํานวน 11 เรื่อง 1) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
อารมณ์ในภาพยนตร์โฆษณาการจดจํา และภาพลักษณ์ตราสิ นค้า 2) รูปแบบความต้องการแรงงานของ
ผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 3)การศึกษาและส่งเสริม
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
5) การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6) ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 7) การตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนใน
ระดับท้องถิ่นของไทย 8) Research on Human Resource Management Issues of 9) อิทธิพลแทรกของ
ความเชื่อในความสามารถในการสอนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าของความเหนื่อยหน่ายในงานกับความ
ผูกพันต่ออาชีพ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10) Inside the Cave: A Framing Analysis of the
Tham Luang Cave Disaster Media Coverage 11) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย ในภาคตะวันออก และบทความวิชาการจํานวน 6 เรื่อง
ได้แก่ 1)กลยุทธ์ และหลักการบริหารสายการบินต้นทุนต่ํา 2) การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม กรณี ศึ ก ษา : จั งหวั ด สมุ ท รสาคร
3) กระบวนการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระบบอัตโนมัติที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 4) การศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์ในประเทศไทยถึงปัจจัยการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจากสถาบันการเงินต่างๆ 5) ปัญหาหลักนิติ
ธรรมเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 6) สภาวการณ์การส่งออกกุ้งสดแช่แข็งเพื่อการส่งออกของไทย และ
ผู้สนใจทั่วไปที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามบริบท
กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่
ร่วมให้ข้อคิดและพัฒนาบทความจนเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ส่ง
บทความวิจัยและบทความวิชาการมาเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
บรรณาธิการ
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กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ นรพล จินันท์เดช2 ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ ประยงค์ มีใจซื่อ

4

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษารูปแบบอารมณ์ในภาพยนตร์
โฆษณา และเนื้อหาที่มีผลต่อการจดจําตราสินค้า (2) เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และ
เพื่อทดสอบรูปแบบอารมณ์ที่มอี ยู่ในภาพยนตร์โฆษณา และเนื้อหาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้า โดย
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 80 คน
โดยเป็นการติดตามเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างรายบุคคลเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาที่ผลิตขึ้นมาใช้กับการวิจัยนี้โดยเฉพาะ และผ่านการทดสอบจากประชากรตัวอย่าง
เพื่ อให้ ได้ ภาพยนตร์ โฆษณาที่ จะนํ ามาใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการวิ จั ยอย่ างถู กต้ องและเหมาะสม และใช้
แบบทดสอบการจําในการบันทึกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทดลอง และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถจําเนื้อหาต่างๆได้ดีเมื่อมีการใช้ตัวแนะ ซึ่งจากการทดลอง
จะเห็ น ได้ ว่ า เนื้ อ หาที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถจํ า ได้ ม ากที่ สุ ด เมื่ อ มี ก ารกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การจํ า ได้ คื อ
นักแสดง ฉาก และเรื่องราว ตามลําดับ ส่วนเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างจําได้น้อยที่สุดคือ ดนตรีประกอบ
ซึ่งการทดลองดังกล่าวให้ผลสอดคล้องกับกับทฤษฏีการจําที่ระบุว่า หากมีการกระตุ้นการจําโดยการใช้
สิ่งกระตุ้น จะสามารถทําให้เกิดการจําได้ดีกว่าการจําได้แบบอิสระ ในด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทดลองมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: รูปแบบอารมณ์ อารมณ์ในภาพยนตร์โฆษณา การจดจํา ภาพลักษณ์ตราสินค้า
Abstract
The purposes of this research were as follows: (1) advertising in the
context of how its contents exert effects on the recall of product brands. The
researcher also shows (2) how this information can be used in formulating marketing
strategies and in testing the effects of emotional type on having a good image of
1

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
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product brands as depicted in the content of advertising. Data were collected from a
sample population of 80 participants in an experiment. Each participant was followed
to collect data for a period of four weeks.
Findings are as follows: The members of the sample population could recall
contents at a very good level provided they were given cues. At the highest level,
the experiment showed that the advertising contents recalled involved actors,
scenes, and plots. At the lowest level were advertising contents accompanied by
music. In the aspect of brand image, it was found that the members of the sample
population did not display associated differences in their opinions toward brand
image at a statistically significant level.
Keywords: Emotional type, Emotional appear, Recall, Brand image
บทนํา
อุตสาหกรรมสื่อเป็นอุตสาหกรรมสําคัญต่อเศรษฐกิจในภาคการบริโภค เนื่องจากสื่อที่ใช้
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ของตราสินค้าต่อผู้บริโภค และมีผลต่อเนื่องเป็นการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่
ผู้ บ ริ โ ภคชื่ น ชม ตลอดจนเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ ตราสิ น ค้ า นั้ น จนเป็ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และความไว้ ว างใจ
อุ ต สาหกรรมสื่ อ จึ ง เติ บ โตขึ้ น ทุ ก ปี ถึ ง แม้ ว่ า ภาวะเศรษฐกิ จ จะมี ค วามผั น ผวน ในปี ที่ ผ่ า นมา
อุตสาหกรรมสื่อมีงบประมาณตลอดทั้งปี 2555 มากกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาท (สมาคมมีเดียเอ
เยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย)โดยเป็นสื่อทางโทรทัศน์ถึงกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นสื่อโทรทัศน์จึง
เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องด้วย สื่อโทรทัศน์เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่ม มีรายจ่ายต่อผู้รับชม
รายการต่ํา เกิดผลต่อผู้บริโภคมากกว่าสื่อชนิดอื่นเนื่องจากสื่อโทรทัศน์มีทั้งภาพและเสียง ถึงแม้ว่าจะ
มีต้นทุนต่อผู้รับชมรายการต่ํากว่าสื่ออื่น แต่ก็ยังมีการใช้งบประมาณสูงกว่าสื่อประเภทอื่น ดังนั้นสื่อ
โทรทัศน์จึงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเสมอมา นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดในปี 2017 การ
โฆษณาทางโทรทัศน์ยังคงได้รับความนิยมสูงที่สุด คิดเป็น 68% เมื่อเทียบกับสื่อต่างๆในอุตสาหกรรม
สื่อโฆษณา จากความต้องการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางโทรทัศน์ จึงทําให้ต้นทุนในการออกอากาศในแต่
ละครั้งปรับตัวสูงขึ้นในรายการที่ได้รับความนิยมสูง ดังเช่น รายการครอบครัวข่าวทางไทยทีวีสีช่อง 3
มีอัตราค่าออกอากาศต่อนาทีสูง เช่นเดียวกับช่วงละครหลังข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าต้นทุนการออกอากาศที่มีกลุ่มผู้ชมมากก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นตามจํานวนของผู้รับชมใน
ช่วงเวลานั้น ดังนั้น สารที่จะสื่อออกไปให้ผู้รับชมจึงต้องมีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้รับชมที่ชมโฆษณาเกิด
พฤติกรรมในทางบวกต่อตัวสินค้า
การจดจําได้ของตราสินค้าทั้งความจําระยะสั้นและระยะยาวจากการสื่อผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แ ก่ การสื่อบนโทรทัศ น์ การสื่อบนสิ่งพิม พ์ ป้ายโฆษณา ชุดป้ายริม ถนน วิท ยุกระจายเสียง มี
บทบาทและความสําคัญในการสร้างการจดจําของตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจําระยะสั้นและระยะยาว
จะเห็นได้ว่าสินค้าที่มีการสร้างการจดจําผ่านสื่อต่างๆที่ตรงกับเป้าหมาย และได้ถูกออกแบบโดย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

2

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

นําเอาสัญญะมาสร้างความสัมพันธ์กับความจํา ซึ่งจะนําไปสู่คุณค่าที่เพิ่มขึ้นของภาพลักษณ์ตราสินค้า
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นารู ป แบบการนํ า เสนอ ให้ สู่ ก ารจดจํ า ได้ ข องผู้ บ ริ โ ภค
การจดจําตราสินค้าในด้านบวกผ่านสัญญะในภาพยนตร์โฆษณา จะทําให้ผู้บริโภคจดจําได้ในระยะยาว
ซึ่งจะผลดีต่อเศรษฐกิจต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น เว้นช่วงในการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณา หรือลด
ความถี่ในการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งจะทําให้ต้นทุนในการโฆษณาลดลง ซึ่งทําให้เกิดคําถาม
ในการวิจัยว่า
“รูปแบบอารมณ์แบบใดในสื่อโฆษณาที่จะทําให้ผู้บริโภครับชม แล้วสามารถจดจําได้ดีที่สุด
และยังทําให้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับที่ดี”
ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องมีการสร้างสัญญะที่มีผลต่อการจดจําในระยะยาวของตราสินค้าให้กับ
ผู้บ ริ โ ภค เพื่ อให้ ผู้บ ริ โ ภคเกิ ด ความคุ้ น เคยกับ ตราสิ นค้ า และสามารถสร้ า งผลดี ต่ อ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของการแข่งขันจากการรวมตัวของตราสินค้ามากมายใน
หมวดสินค้าเดียวกัน และส่งผลดีต่อการเพิ่มมูลค่าการขาย มูลค่าการลงทุนและมูลค่าตลาด ไปจนถึง
การเติบโตของบริษัทในภูมิภาค เนื่องจากผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อจะสามารถใช้ความจํามาเป็นส่วนช่วยใน
การเลือกซื้อสินค้า ซึ่งภาพลักษณ์ตราสินค้าจะถ่ายทอดความเป็นตัวตนให้กับผู้บริโภคด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบอารมณ์ที่มีอยู่ในเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาที่มีผลต่อการจดจําตราสินค้า
เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
2. เพื่อทดสอบรูปแบบอารมณ์ที่มีอยู่ในเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ตราสินค้า
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีทางอารมณ์
คําจํากัดความของอารมณ์ได้ถูกจํากัดความในเรื่องของศาสนาและปรัชญา โดยมีนักปรัชญา
เช่น Aristotle, Descartes และ Kanto ซึ่งต่างก็เป็นนักปรัชญาที่ได้ระบุการแบ่งแยกอารมณ์ต่างๆ
ของมนุษย์ให้เห็นได้ชัดเจนในหลายๆอารมณ์ ต่อมาอารมณ์ได้ถูกจํากัดความในรูปแบบของความรู้สึก
ซึ่งมีทั้งในด้านบวกและด้านลบ (Fridja, 1988) อารมณ์เป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากแรงกระตุ้นที่เกิดจาก
ความคิดของสมอง การพูด และประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งเร้า (Hirschman and Hollbrock,1982)
Tomkins (1962) ได้ให้ข้อสังเกตว่า อารมณ์พื้นฐานมีทั้งหมด 8 ประเภทอารมณ์ด้วยกัน คือ
กลัว โกธร โศกเศร้า สนุกสนาน รังเกียจ ตกใจ สนใจ และอาย ส่วนอารมณ์อื่นๆนอกจากนี้จะเป็นการ
รวมกันของอารมณ์พื้นฐานข้างต้นทําให้เกิดอารมณ์ย่อยๆ โดยทั่วไป องค์ประกอบของอารมณ์แบ่ง
ออกเป็นสององค์ประกอบใหญ่ๆคือ Arcusal (ตื่นเต้น/ไม่ตื่นเต้น) และ Valence (บวก/ลบ) Russell
(1980) ได้เสนอกราฟที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านที่มีความ
เกี่ ย วพั นกั น ซึ่ ง กราฟได้ร ะบุถึ ง ระดั บ ของอารมณ์ที่ เ กิด ขึ้ น และเกี่ ย วพั นซึ่ งกั น และกัน โดยกราฟ
ประกอบด้วยแกนเส้นสองเส้นตัดกัน โดยในแนวนอนจะแสดงอารมณ์รื่นเริง และไม่รื่นเริง ซึ่งอารมณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีการผสมกันจากอารมณ์หลักๆ
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ทฤษฎี James-Lange -Theory เป็นทฤษฎีที่ William James (1890) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกัน และCarl G. Lange แพทย์ชาวเดนมาร์ก ซึ่งทั้ง 2 คนมีแนวความคิดที่สอดคล้องกันว่า
อารมณ์เป็นผลที่เกิดเนื่องมาจาก มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในขณะที่ระบบประสาทรับการสัมผัส
จากสิ่งเร้า และสั่งการไปยังกล้ามเนื้อให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างทันทีทันใด แล้วจึงเกิด
อารมณ์ อารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกายภาพ ในด้านความคิดและพฤติกรรมที่
แสดงออก
ประเภทและอิทธิพลของอารมณ์
Robert Pluchick (1980) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องอารมณ์และเชื่อว่ามีอารมณ์พื้นฐานอยู่ 8
ชนิด คือ กลัว(Fear) ประหลาดใจ(Surprise) เศร้าเสียใจ(Sadness) รังเกียจ(Disgust) โกรธ(Anger)
คาดหวัง(Anticipation) สนุกสนาน(Joy) ยอมรับ (Acceptance)อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในแต่ละ
วันนั้นมีความหลากหลายและยากที่จะอธิบายความรู้สึกออกมา ในการแยกอารมณ์ออกเป็นอารมณ์
ต่างๆเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของแต่ละอารมณ์นั้นจึงจําเป็นที่จะต้องทําการศึกษาถึงองค์ความรู้
ด้านอารมณ์ ซึ่งจะช่วยทําให้ผู้ที่ทําการศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสังเกตอารมณ์ที่
เกิดขึ้น สามารถที่จะคาดเดาอารมณ์ (Jones and Pittman,1982; Kelley,1984) องค์ความรู้ที่สามารถ
สรุปทฤษฎีทางด้านอารมณ์ สามารถสรุปอารมณ์ต่างๆออกมาเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ ระดับบนสุด
(Superordinate Emotional)ระดับกลาง (Basic Emotional) และระดับล่าง (Subordinate Emotional)
โดยที่ระดับบนสุดจะแสดงอารมณ์หลักที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ อารมณ์รื่นเริง (Pleasant)
และไม่รื่นเริง (Unpleasant) จากนั้นในระดับกลาง จะเป็นอารมณ์ต่างๆ เช่น โกธร กลัว สุข ทุกข์ ตกใจ
ฯลฯ และในระดับล่างสุดจะแสดงถึงอารมณ์ย่อยๆที่เป็นผลมาจากการรวมกันของอารมณ์ต่างๆจากทั้งใน
ระดับบน และระดับกลาง (Shaver, Schwartz, Kirson and O’Conner, 1987)
โดยทั่วไปนักทฤษฎีได้ทําการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์รื่นเริง
และไม่รื่นเริง นักวิจัยที่ศึกษาถึงกระบวนการเกิดสภาวะอารมณ์ในเนื้อหาสื่อ คือ Lang’s (2000,
2006, 2009) โดยได้สร้างตัวแบบบนพื้นฐานของการจําของมนุษย์ โดยได้ทําการศึกษาสิ่งเร้าที่มีผล
และบทบาท (Lang, 2009) Lang ได้อธิบายถึงธรรมชาติในการเกิดสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ โดย
การศึกษาจากเนื้อหาของสื่อ และผลที่มีต่อข้อความที่ส่งออกมาจากสื่อ เช่น โฆษณา
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ทําการทดสอบเกี่ยวกับอารมณ์ในพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้
งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Mazaheri, Richard and Laroche, 2012) จากการวิจัยเชิงทดลอง
เกี่ยวกับอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในสื่อโฆษณา ได้พบว่า อารมณ์ที่ปรากฏอยู่สื่อโฆษณามีความซับซ้อน
และทําให้เกิดความสับสนเนื่องจากมีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่ทําให้เกิดสภาวะอารมณ์จํานวนมาก ทําให้
กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาทําการทดลองมีผลกระทบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ชัดเจนมากนัก เช่น ถึงแม้ว่าสื่อ
โฆษณาที่ใช้ในการทดลองจะมีการใส่เนื้อหาที่มีความรุนแรงเข้าไปด้วย แต่กลุ่มตัวอย่างบางตัวอย่างก็
ยังระบุ ว่า สื่อ โฆษณาดัง กล่ า วมีก ารสอดแทรกอารมณ์ ที่มี ค วามรื่น เริง เข้ า ไป ทํ า ให้อ ารมณ์ รื่ น เริ ง
ดังกล่าวมีความเด่นชัดกว่าเนื้อหาที่มีความรุนแรง (Eckler and Bolls, 2011) ซึ่งได้ให้ความหมาย
ของอารมณ์รื่นเริงว่า เป็นระดับที่บุคคลมีความรู้สึกดี รื่นเริง มีความสุข หรือพึงพอใจ
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การใช้โฆษณาที่จูงใจโดยการใช้อารมณ์
จากการศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ในงานโฆษณา อารมณ์ที่ใช้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน
สองกลุ่มแรกจะเป็นการใช้อารมณ์เชิงบวกในการจูงใจ โดยแบ่งเป็นอารมณ์เชิงบวกที่ชัดเจน เช่น
ตื่นเต้น ประหลาดใจ สนุกสนาน และอารมณ์เชิงบวกที่มีความชัดเจนน้อยกว่า เช่น อารมณ์อบอุ่น มี
ความหวัง เป็นต้น และในกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ใช้อารมณ์ในเชิงลบ นักวิจัยได้ให้ความสําคัญกับผลที่
เกิดจากการตอบสนองทางอารมณ์ต่างๆของผู้บริโภค (Batra and Ray,1986) เช่น การตอบสนองต่อ
การจูงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อารมณ์ในการโฆษณาจะทําให้เกิดผลกระทบต่อทัศนคติต่อ
ผู้บริโภค นอกจากนี้การใช้อารมณ์ต่างๆในงานโฆษณายังจะทําให้เกิดผลโดยตรงต่อทัศนคติที่มีต่อตรา
สินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (e.g., Stayman and Aaker 1988, Edell and Burke
1987, Burke and Edell 1989)
ทฤษฎีการจํา (Multi-Store of Memory)
การจํา หมายถึง การนําบางส่วนของการตอบสนองที่เกิดจากการ เรียนรู้มาแสดงให้ปรากฏ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การจําหมายถึงการเก็บ รักษาข้อมูลไว้ระยะเวลาหนึ่ง
อาจจะเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที หรือยาวตลอดชีวิตก็ได้ ในกรอบของสมองหรือสติปัญญาของ
มนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Process) มีสามคําที่เกี่ยวข้องกัน คือ
การเรียนรู้ (Learning) การจํา (Memory) และการลืม (Forgetting) ซึ่งการจําถือว่าเป็นหัวใจของ
กระบวนการดังกล่าว และการจํามีผลต่อการตั้งใจรับรู้ การรู้ การเรียนและการใช้ภาษา การสร้างมโน
ทัศน์ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ ความจําเป็นการคิดถึงบางสิ่งบางอย่าง สิ่งที่คิดถึง
ได้นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ลักษณะของความคิดที่เกิดขึ้นได้ในฉับพลันนั้นจะ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของความจํา (Klatzky, 1976) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Baddeley (1986) ที่ได้สรุปถึง
เรื่องของความจําไว้ว่า ความจําคือความสามารถที่จะเก็บสะสมข้อมูล และนําเอาข้อมูล นั้นไปใช้
ประโยชน์ได้ ถ้าปราศจากซึ่งความจําแล้ว มนุษย์เราจะไม่มีความรู้สึกในด้านการมองเห็น การได้ยิน
การคิด และอาจจะไม่มีภาษาที่ใช้พูดคุย ระดับสติปัญญาของมนุษย์จะไม่มีการพัฒนา ทุกอย่างในโลก
จะเปรียบได้เช่นเดียวกันสิ่งของต่างๆ รวมถึง Kintsch (1970) ที่ได้กล่าวว่า ความจํา คือการคงไว้ซึ่ง
ผลของการเรียนเมื่อทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะมีความสามารถจําถึงสิ่งเร้าที่เคยมีประสบการณ์ หรือ
เคยเรียนรู้มาก่อนนั้นได้
ความสนใจในด้านการศึกษาเกี่ยวกับความจดจําเริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 Ebbinghaus
(1913) ใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการทําการศึกษาและตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับความจํา (Hothersall,
2005) โดยก่อนหน้านี้นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน James (1890) ได้ทําการนําเสนอโมเดลที่มีการเพิ่มเติมสิ่ง
เร้า เช่นเดียวกับการเพิ่มเติมเรื่องของความจําในระยะสั้นและระยะยาว หลังจากนั้น ความจําได้
กลายเป็นที่รู้จั กในด้านของปัจ จัยทางจิตวิทยา และเป็นที่รู้จั กอย่างกว้างขวางในด้านของทฤษฎี
พฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งทําให้เกิดมุมมองทางด้านจิตวิทยาดังที่ Chomsky (1959) ได้กล่าวไว้ว่า
การศึกษาประเด็นสําคัญด้านความจําได้เข้าสู่มุมมองด้านพฤติกรรมมนุษย์มากยิ่งขึ้น (Mandler,
2001) จากนั้นได้มีการพัฒนาตัวแบบเพื่อใช้ในการอธิบายถึงความจําของมนุษย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย
Feigenbaum (1959) โดยมีพื้นฐานจากผลงานที่เกี่ยวกับความจําขององค์กร
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ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความจําได้มีนักวิชาการได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาโดย Atkinson and Shiffrin
(1968) โดยมีใจความว่า ความจําระยะสั้นเป็นความจําชั่วคราว สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในความจําระยะสั้น
ต้องได้รับการทบทวนตลอดเวลา มิฉะนั้นความจําสิ่งนั้นจะหายไปอย่างรวดเร็ว ในการทบทวน เราจะ
ไม่สามารถทบทวนทุกสิ่งที่เข้ามาอยู่ในความจําระยะสั้น จํานวนสิ่งที่จําได้ในความจําระยะสั้นจึงมี
จํากัด และสิ่งใดก็ตามที่เข้าไปอยู่ในความจําระยะยาว สิ่งนั้นก็จะจําได้ตลอดไป
นอกจากนี้ Atkinson and Shiffrin (1968) ยังได้กล่าวถึงความแตกต่างของส่วนประกอบใน
โครงสร้างของความจําไว้ว่า ส่วนประกอบโครงสร้างของความจํา ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ
การรับรู้ (Sensory memory) ความจําระยะสั้น (Primary memory หรือ Short term memory)
และความจําระยะยาว (Secondary memory หรือ Long term memory) ส่วนการลืมนั้นจะ
เกิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนใดก็ ไ ด้ แต่ อั ต ราการลื ม และสาเหตุ ข องการลื ม จะแตกต่ า งกั น ออกไป สํ า หรั บ
กระบวนการที่ใช้ควบคุมนั้น จะพิจารณาเลือกข้อมูลจากการรับรู้ส่วนที่ต้องมีการทบทวน และส่วนที่
จะเก็บไว้ในความจํา ความจําระยะสั้น เป็นความจําเพียงชั่วคราว สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในความจําส่วนนี้
จะต้องมีการทบทวนตลอดเวลา มิฉะนั้นความจําส่วนนี้จะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
การวัดการจําได้ของโฆษณา (Advertising Recall)
ผลงานทางด้านวิชาการที่ผ่านมาได้แ สดงให้เห็นถึงความสําคัญ ของผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตอบสนองทางอารมณ์ผ่านการโฆษณา โดยทําให้เกิดทัศนคติและความตั้งใจในการซื้อสินค้า ซึ่งนัก
โฆษณาต่างก็ให้ความสําคัญในการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา เช่น การวัดการจําได้ (Lynch
and Srull 1982, Krishnan and Chakravarti 1993) ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนในด้านความรู้สึก
นักวิจัยหลายๆท่านได้พบว่าการโฆษณาโดยการใช้อารมณ์ไม่สามารถวัดผลได้ดีมากนัก หากทําการวัด
หลังจากวันที่ผู้บริโภคได้ชมภาพยนตร์โฆษณา(Zielske 1982) ซึ่งอาจเป็นผลมากจากที่ผู้บริโภคไม่ได้
รับชมงานโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน มีผลงานวิจัยอีกหลายๆงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่างานโฆษณา
ที่แสดงออกถึงอารมณ์จะทําให้เกิดการจํา (Friestad and Thorson 1986, 1993, Thorson and Friestad
1989, Thorson and Page 1988) โดยโฆษณาจะถูกบันทึกในความจําของผู้บริโภค เช่น ความจําในสมองที่
บั นทึ กผ่ านประสบการณ์ ที่ ได้ รั บ และจะสามารถจํ า ได้ เ มื่ อ มี ก ารกระตุ้ น หรื อ สิ่ ง เร้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เหตุการณ์นั้นๆ เช่น ประเภทของสินค้าที่เคยเห็น (Friestad and Thorson 1986, 1993)
ความจําสามารถถูกชี้วัดได้โดยความสามารถจากการจําได้ (Pieters and Bijmolt, 1997)
ซึ่งในการทดลองขั้นต้นในช่วงแรกมีความขัดแย้งถึงรูปแบบและวิธีการในการทดลองเพื่อทดสอบการ
จําได้ นักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่าการจําได้นั้นไม่สามารถที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิผลของการ
โฆษณาที่สื่อสารถึงอารมณ์ได้ดีนัก (Kastenholz and Young, 2003) แต่ก็มีการโต้แย้งจากนักวิชาการท่าน
อื่นที่ระบุว่า เนื้อหาของอารมณ์ที่ถ่ายทอดผ่านงานโฆษณาที่ดีจะทําให้เกิดการจําได้ (Mehta and Purvis,
2006)
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)
แนวความคิดในการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องถูกนําเสนอโดย
Aaker (1991,1995,2004) และ Keller (1993,1998) ที่มุ่งเน้นไปที่ Brand equity และกลยุทธ์ตรา
สินค้า ซึ่งทําให้เกิดผู้บริหารตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น และทําให้เกิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกับการ
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จัดการตราสินค้าในสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยมิติต่างๆ 3 ด้านด้วยกันคือ คุณค่า
ของตราสินค้า(Value) บุคลิกภาพของตราสินค้า(Personality) และองค์กร(Organization)
นอกจากนี้นักวิชาการบางท่าน (Hofstede et al., 2007; Hussey and Duncombe,
1999; Zaltman et al., 1995; Zalman and Higie, 1993) ได้ให้ความเห็นว่า ตราสินค้าเข้ามา
ทดแทนการนําเสนอแทนการใช้คําพูด เช่นเดียวกัน Pinker (1994) ที่ได้สรุปว่า ความคิดต่างๆที่
สามารถสื่อสารได้เหมือนกับการใช้ภาษา (Zaltmand et al., 1995) จุดเริ่มต้นจากแนวความคิด
ความต้องการเครื่องมือที่มีความสามารถในการศึกษามิติของการใช้การสื่อสารที่ไม่ใช่การพูดเริ่มมีมาก
ขึ้น แม้กระทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพก็มีผลลัพธ์ออกมาที่คล้ายคลึงกัน (Aaker, 1996) และเป็นที่
ชัดเจนว่าความแตกต่างของวิธีการในการวิจัยต่างก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นกลวิธีในการ
สร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ (Malhorta, 2004; Zaltman et al., 1995) เพื่อที่จะสร้างความ
แตกต่างของตราสินค้าให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
จากแนวคิ ด ทางด้ า นการตลาดบนพื้ น ฐานทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ และพฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภค Gardner and Levy (1955) กล่าวว่า มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นโดย
สะท้อนผ่านความเป็นตัวตนของสินค้า ในขณะที่ Levy(1959) กล่าวว่า ผู้บริโภคซื้อไม่ได้ซื้อสินค้าจาก
คุณประโยชน์จากการใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ซื้อมาเพราะสินค้านั้นมีความหมายต่อผู้บริโภค
ด้วยเช่นกัน
องค์ประกอบต่างๆของภาพลักษณ์ตราสินค้า
ในการศึกษาถึงองค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้าได้มีการศึกษาในหลากหลายบริบท ซึ่ง
การศึกษาต่างๆจะนําเอาองค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้าในมุมมองต่างๆมาทําการศึกษาและ
เก็บข้อมูล ซึ่งจากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปถึงองค์ประกอบต่างๆของภาพลักษณ์ตรา
สินค้าได้ดังนี้ Delassus and Descotes (2012) ได้ทําการศึกษาเรื่อง Brand name substitution and
brand equity transfer โดยทําการเปรียบเทียบตราสินค้า 2 ตราสินค้า โดยมีการศึกษาถึงภาพลักษณ์ตรา
สินค้าที่มีองค์ประกอบ คือ Knowledge of the brand Substitution, Attitude toward the substitution,
Attatchment to the initial brand และ Similarity between the two brand นอกจากนี้ Hu, Liu, Wang
และ Yang (2012) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าและตราสินค้าที่เลือกใช้ โดยการใช้
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้าใน 2 องค์ประกอบด้วยกันคือ Functional และ Symbolic
โดยภาพลักษณ์ตราสินค้าจะถูกวัดและตรวจสอบได้จากทัศนคติของผู้บริโภค (Cian and Cervai,
2011) นอกจากนี้ภาพลักษณ์ตราสินค้ายังถูกทําการศึกษาด้วยตัวแปรในสามคุณลักษณะด้วยกันคือ
Attribute, Benefit และ Value (Na and Marshall, 2001) แต่ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่ใช้
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความรอบด้าน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานของ Viot (2003)
และ Li Sanghavi and Mattos, (2010) โดย ได้ใช้องค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบแรกคือ Inner
dimension ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบไปด้วย Brand personality และ Brand Value องค์ประกอบที่
สองคือ Social dimension ประกอบไปด้วย Brand-consumer relationship และ User image ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าองค์ประกอบที่ใช้มีความครบถ้วนในการตอบคําถามถึงองค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้า
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ที่มีต่อตัวผู้บริโภคเองและมีต่อภาพลักษณ์ของผู้บริโภคต่อสายตาของบุคคลภายนอก โดยในการวัด
องค์ประกอบต่างๆสามารถทําได้โดยการให้คะแนนเป็นระดับต่างๆ (Park 2009)
สัญวิทยาและภาพลักษณ์ตราสินค้า
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและความสําคัญของการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าได้มีการศึกษาจาก
นักวิจัยหลายท่าน เช่น Aaker, 1992; Kapferer,1992; Keller,1993 และ Nebenzahl and
Faffe,1996 แต่ก็ยังพบแนวทางอื่นในการศึกษาจากการศึกษาดังกล่าว แนวทางประการแรกที่เกิดกับ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์มักจะศึกษาในความแตกต่างด้านคุณภาพ หน้าที่ของตราสินค้า
และภาพลักษณ์ของสินค้า ยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความแตกต่าง
ระหว่ า งสิ น ค้ า และอายุ ข องตราสิ น ค้ า อย่ า งไรก็ ต ามแนวความคิ ด ดั ง กล่ า วขั ด แย้ ง กั บ มุ ม มอง
ทางด้านสัญวิทยา (Chirstensen and Askegaard, 2001) เนื่องจากในมุมมองของสัญวิทยา หน้าที่
และสัญลักษณ์มีความคล้ายคลึงกัน และอีกแนวทางอีกประการหนึ่งคือ ความพยายามที่จะให้คําจํากัด
ความของคําว่าภาพลักษณ์ว่าภาพลักษณ์คืออะไร
ภาพลักษณ์ตราสินค้าได้ถูกนิยามว่าเป็นองค์ประกอบของความเชื่อ (Kotler,1988) หรือ
องค์ประกอบที่บ่งบอกถึงการมีความหมาย (Aaker, 1988) เช่นการนิยามความหมายของภาพลักษณ์
เป็นส่วนหนึ่งของความคิดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้น ในการศึกษาแนวความคิดด้านภาพลักษณ์
ได้รับอิทธิพลมาจากการศึกษากระบวนการ และข้อมูลในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค แต่ในความเป็น
จริง พบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างความจําหรือปรากฏการณ์จากการรับสัมผัสด้วยภาพมากกว่าการ
จินตนาการ (Chirstensen and Askegaard, 2001) จากการศึกษาถึงภาพลักษณ์ในมุมมองของสัญ
วิทยาได้พยายามที่จะค้นหาแนวทางใหม่ๆในด้านความแตกต่างทางความคิดของบุคคลที่มี และ
สามารถช่วยในการจํากัดความแนวคิดและความหมายของภาพลักษณ์ใหม่ โดยการกําหนดแนวคิดให้
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ยังคงต้องหาคําตอบถึงความหมาย และควรที่จะต้องเปิดเผยให้เกิดความเข้าใจ
เช่นการวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสัญวิทยาเพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ทางด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดการสื่อถึงอารมณ์ในการโฆษณาโดย Saad (2011) ระบุ
ว่ามีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบที่จะช่วยสร้างให้เกิดการสื่อถึงอารมณ์ในการโฆษณา ซึ่งประกอบด้วย
ข้อความ(Message) รูปภาพ(Picture) เสียงและดนตรี(Sound and Music) สีสัน(Colours) บุคลิก
(Characters) และจินตนาการ (Imagination)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

8

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

กรอบแนวคิดการวิจัย
RECALL

H1
EMOTIONAL
TYPES

H2
BRAND IMAGE
H3

Personality

Value

Consumer
relationship

User Image

สมมติฐานการวิจัย
H1 : รูปแบบอารมณ์ส่งผลต่อการจําได้ของภาพยนตร์โฆษณา
H2 : การจําได้ของภาพยนตร์โฆษส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
H3 : รูปแบบอารมณ์ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบทางอารมณ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การจดจํ า และภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาการสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณาที่สื่อถึงอารมณ์ที่มีผลต่อการจดจํา และ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยมีการบูรณาการทฤษฎี
การวิเคราะห์เนื้อหา (Semiology) การจดจําของมนุษย์ (Human Memory) และการจําได้ (Recall) และ
แนวความคิดด้านการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางใน
การสร้างรูปแบบอารมณ์ของการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการจดจํา และสามารถนําไป
กําหนดการวางกลยุทธ์รูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนช่วยลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการแข่งขันของผู้ผลิตสินค้า โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการทําแบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental designs) ที่ใช้สําหรับหาความรู้ ความจริง โดยการ
ควบคุมตัวแปรอื่นๆทั้งหมดที่จะมีผลต่อตัวแปรตาม ยกเว้นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรตัวอย่างของการศึกษาวิจัยใจครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญา กลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายที่ผู้วิจัยเลือกทําการศึกษา คือ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งจะต้องมีการควบคุมตัวแปร
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ต่างๆเพื่อไม่ให้ผลการวิจัยเกิดความบกพร่อง การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G POWER ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีพื้นฐานการพัฒนามาจาก Power
Analysis โดยการกําหนดอํานาจในการทําสอบ (Power of test) ที่ระดับ Power (1-βerrprob)
= 0.8934405 กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Level of significant) ที่ระดับ α err prob = 0.1065595
และกําหนดขนาดอิทธิพล (Effect size) อยู่ในช่วงปานกลาง Effect size d = 0.5 จึงได้กลุ่มตัวอย่างอย่าง
น้อยกลุ่มละ 20 ตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ย เลื อ กตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลองที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โ ดยแบ่ ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วย 2 กลุ่มย่อย ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อยจะมีตัวอย่างทดลอง
จํานวน 20 คน รวมตัวอย่างทดลองทั้งสิ้นจํานวน 80 คน ซึ่งคล้องกับ สุวิมล ว่องวาณิชและนงลักษณ์
วิรัชชัย (2546) ที่ระบุว่าในการวิจัยเชิงทดลองควรจะมีจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มอย่างน้อย 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเพื่อศึกษาเรื่องการสื่อสารผ่านรูปแบบอารมณ์ที่มีผลต่อการจําและ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า จะใช้ภาพยนตร์โฆษณาจํานวน 2 เรื่อง โดยแบ่งตามการนําเสนออารมณ์ในภาพยนตร์
ออกเป็น 2 อารมณ์หลักๆจากการทดสอบเครื่องมือจากประชากรที่มีคุณลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 2 กลุ่ม เพื่อระบุถึงอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์โฆษณา คือ อารมณ์รื่นเริง และไม่รื่นเริง
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการทดสอบการจําได้ของกลุ่มตัวอย่างทดลอง และทดสอบ
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทดลองที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยออกเป็นแบบบันทึกข้อมูล 2 ส่วน คือ 1.แบบทดสอบการจําอิสระ และแบบทดสอบการจํา
ตามตัวแนะ 2.แบบสอบถามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าจํานวน 15 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แนะนําวิธีการกรอกแบบข้อมูล รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ รวมถึงความเข้าใจใน
การรับชม
2. ทําการทดลองโดยสร้างสถานการณ์ให้คล้ายคลึงกับการที่กลุ่มตัวอย่างรับชมรายการโทรทัศน์ที่
บ้าน โดยใช้ภาพยนตร์สั้น (Shot Film) เป็นตัวแทนของรายการต่างๆ จากนั้นมีการแทรกโฆษณาโทรทัศน์ต่างๆ
ระหว่างการชมภาพยนตร์สั้นซึ่งเป็นตัวแทนของกาโฆษณาแทรกรายการ โดยกําหนดให้แต่ละกลุ่มมีการจัดลําดับ
การชมภาพยนตร์ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทําการทดลองการโฆษณาที่มีอารมณ์รื่นเริง
กลุ่มย่อยที่ 1
กลุ่มย่อยที่ 2

ภาพยนตร์ X O O O O ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ O O X O O ภาพยนตร์
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กลุ่มที่ 2 ทําการทดลองการโฆษณาที่มีอารมณ์รื่นเริง
กลุ่มย่อยที่ 1 ภาพยนตร์ O X O O O ภาพยนตร์
กลุ่มย่อยที่ 2
ภาพยนตร์ O O O X O ภาพยนตร์
กลุ่มที่ 3 ทําการทดลองการโฆษณาที่มีอารมณ์ไม่รื่นเริง
กลุ่มย่อยที่ 1 ภาพยนตร์ O O X O O ภาพยนตร์
กลุ่มย่อยที่ 2 ภาพยนตร์ X O O O O ภาพยนตร์
กลุ่มที่ 4 ทําการทดลองการโฆษณาที่มีอารมณ์ไม่รื่นเริง
กลุ่มย่อยที่ 1 ภาพยนตร์ O X O O O ภาพยนตร์
กลุ่มย่อยที่ 2 ภาพยนตร์ O O O X O ภาพยนตร์
3. ทําการเปิดภาพยนตร์สั้นที่แทรกไว้ด้วยโฆษณาที่ใช้ในการทดลง และโฆษณาที่ไม่เกี่ยวกับ
การทดลองโดยการสุ่มลําดับของโฆษณา โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มหลังจากชม
ภาพยนตร์สั้น และโฆษณาต่างๆจนจบทันทีจากนั้นจะทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มทดลองภายหลังการ
ชมภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณาเพื่อทดสอบหาเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างสามารถจดจําได้พร้อมทั้งเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อรูปแบบโฆษณาในแต่ละอารมณ์ดังนี้

โดยที่

การเก็บข้อมูลหลังการชมภาพยนตร์โฆษณา
X1 T1 X2T2 T3
T4
X
= การชมภาพยนตร์โฆษณา
T1
= การทดสอบการจําและภาพลักษณ์ตราสินค้าหลังชมภาพยนตร์ทันที
T2
= การทดสอบการจําและภาพลักษณ์ตราสินค้าหลังชมภาพยนตร์ 7 วัน
T3
= การทดสอบการจําและภาพลักษณ์ตราสินค้าหลังชมภาพยนตร์ 15 วัน
T4
= การทดสอบการจําและภาพลักษณ์ตราสินค้าหลังชมภาพยนตร์ 30 วัน

4. ทําการทดลองซ้ํากับกลุ่มตัวอย่างเดิมเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง
ทุกๆสัปดาห์จนครบระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นจึงทําการสรุปผลการทดลอง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ Independent t-test ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน H1 : รูปแบบอารมณ์ส่งผลต่อ
การจําได้ของภาพยนตร์โฆษณา และ H3 : รูปแบบอารมณ์ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และการวิเคราะห์
การถดถอย Regression ในการทดสอบสมมติฐาน H2 : การจําได้ของภาพยนตร์โฆษส่งผลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้า
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ผลการวิจัย
ผลวิจัยพบว่ารูปแบบอารมณ์ที่ แตกต่างกันจะส่ง ผลต่อการจดจําอิสระขององค์ประกอบ
หรื อ สั ญ ญะที่ มี อ ยู่ ใ นเนื้ อ หาของภาพยนตร์ โ ฆษณาแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดย
องค์ประกอบด้านฉากและข้อความมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
.01 โดยมีขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบด้านสิ่งของประกอบฉากมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 โดยมีขนาดอิทธิพลในระดับปานกลาง แต่การจดจํา
ได้ตามตัวแนะ มีเพียงองค์ประกอบด้านฉากและข้อความเท่านั้นที่รูปแบบอารมณ์ส่งผลต่อการจํา
สัญญะที่มีอยู่ในเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีความแตกต่าง
กันที่ระดับความเชื่อมั่น .01โดยมีขนาดอิทธิพลในระดับมากทั้งสององค์ประกอบ
เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบอารมณ์ที่ต่างกันกับภาพลักษณ์ตราสินค้าพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น .05 ในด้านบุคลิกภาพของตราสินค้า โดยมีขนาด
อิทธิพลในระดับมาก ส่วนองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าอื่นๆไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาจากขนาดอิ ท ธิ พ ล พบว่ า รู ป แบบอารมณ์ ที่ ต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าในด้านภาพลักษณ์ของผู้ใช้ และความเกี่ยวพันธ์กับตราสินค้าในระดับปานกลาง
และส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในด้านคุณค่าในระดับน้อย
ในด้านของภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่า รูปแบบอารมณ์ที่ต่างกันไม่มีผลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่เมื่อพิจารณาจากขนาดอิทธิพลพบว่า
มีความแตกต่างกันโดยมีขนาดอิทธิพลในระดับปานกลางทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย ทําให้ทราบได้ว่ากระบวนการจําของมนุษย์มีการจําได้โดยใช้อารมณ์เป็นตัวช่วยทํา
ให้เกิดการจํา (Lerner and Keltner, 2001) และการจําได้ การสร้างการจําให้เกิดขึ้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตลาด เช่นเดียวกับองค์ความรู้อื่นๆในด้านการตลาด ที่มีพื้นฐานมาจากพื้นฐานทางจิตวิทยา เช่น
การสร้างการรับรู้ การสร้างความพึงพอใจ (Richard et al, 2010) พฤติกรรมผู้บริโภค และการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับลูกค้า เช่นเดียวกับงานวิจัยชิ้นนี้ ที่ได้ทําการศึกษาถึงความจําผ่านรูปแบบอารมณ์ที่
ต่างกัน เพื่อทดสอบถึงความจําของกลุ่มตัวอย่าง ผ่านแนวคิดพื้นฐานด้านจิตวิทยา และมีการใช้เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยที่มีพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อนําผลการวิจัยที่ได้ไปทําการพัฒนา และวางกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดในยุคปัจจุบัน เช่นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการเกิดความตระหนัก และรับรู้ ซึ่งอารมณ์ต่างที่
ปรากฏขึ้นนั้น ส่งผลในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า (Consoli and Musso, 2010)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมภาพยนตร์โฆษณาที่มีรูปแบบ
อารมณ์รื่นเริงจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ Pham, Geuens and
Pelsmacker (2014) ที่ระบุว่า การโฆษณาโดยใช้รูปแบบอารมณ์ในเชิงบวกจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับตราสินค้าได้ ดังนั้น นักการตลาดจึงควรให้ความสําคัญกับการสร้างสื่อโฆษณาที่ส่งผลให้เกิดขึ้น
ในทางบวกกับผู้บริโภค เพราะภาพลักษณ์ตราสินค้าจะอยู่ในความคิดของผู้บริโภคด้วย
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จากผลการวิจัยที่ได้รับ ถึงแม้จะมีการควบคุมตัวแปรเป็นอย่างดีแล้ว แต่สิ่งที่นักวิจัยควร
ตระหนักและให้ความสําคัญในการทําการวิจัยที่มีลักษณะคล้ายกับงานวิจัยนี้คือ เพศ เนื่องจากเพศ
ต่างกันอาจจะมีอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย นอกจากนี้สิ่งที่เป็นสิ่งเร้าที่ไม่สามารถควบคุม
ได้กับกลุ่มตัวอย่างทดลองคือ วัฒนธรรม ความเชื่อ และทัศนคติทางด้านอารมณ์ ซึ่งทําให้การกระตุ้น
โดยใช้อารมณ์อาจจะเกิดความผิดพลาดได้
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รูปแบบความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพ
ที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
Entrepreneur’s Labor Demand Model for Each Professions
that Able to Transfer Skilled Labor Freely in ASEAN
1

2

กัญญามน อินหว่าง เยาวลักษณ์ นาควิเชียร อุดม สมบูรณ์ผล

3

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความรู้ความเข้าใจและความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ
ต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน เพื่อหาความสัมพันธ์และเพื่อหารูปแบบระหว่าง
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ประชากร
คือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจการบริการในประเทศไทย 4 ภาค ใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบความน่าจะเป็น โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่มแบ่งประชากรออกตามพื้นที่ 4 ภาคและสุ่มตัวอย่างรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตทําการจับรายชื่อ และ
เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการเลือกจากรายชื่อจากจังหวัด 4 ภาค 16 จังหวัด ทําการศึกษาระยะที่ 1 สํารวจเพื่อ
หาองค์ป ระกอบรวม 360 คนสํ า หรับ ระยะที่ 2หารูป แบบและตรวจสอบเพื่อ ยืน ยั น รู ป แบบความต้ องการของ
ผู้ประกอบการด้านวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน จากผู้เกี่ยวข้อง 30 คน
จากผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีในประชาคมอาเซียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต อาชีพวิศวกรรม อาชีพสถาปนิก อาชีพนักบัญชีพบว่ามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสภาสถาปนิกและวิศวกรรมอาเซียน กลุ่มอุตสาหกรรมการ
บริการพบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานและคุณสมบัติแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบัญชีพบว่ามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี จากการทดสอบความสัมพันธ์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันพบว่า ความรู้ความเข้าใจต่อวิชาชีพกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อ
วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง
สําหรับผลการตรวจสอบองค์ประกอบความต้องการวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคมอาเซียน
ของกลุ่มการผลิตพบว่า มีความเหมาะสมระดับมากที่สุ ดในด้านความสามารถทางเทคนิคและการปฏิบัติหน้า ที่
สําหรับกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมได้แก่ทักษะวิชาชีพและภาษาอังกฤษในระดับที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ชํานาญ และกลุ่มบัญชีได้แก่พัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐานการทํางานที่เป็นสากล
คําสําคัญ : ความต้องการแรงงาน, ผู้ประกอบการต่อวิชาชีพ, การย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี
Abstract
The purposes of this research are to study the understanding style and the labor demand
of entrepreneur for each professions that able to transfer skilled labor freely in ASEAN, to look for
relationship and the formation among labor demand of entrepreneurs for each professions that
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able to transfer skilled labor freely in ASEAN. The population is entrepreneur of manufacture

industry, industrial estates, and service businesses in four regions of Thailand.
The sample was selected by using the probability, multi-stage sampling,
random sampling each 4 regions, lucky draw from manufacture industry lists,
and select the service industry selected from 16 provinces from four regions.
Phase 1, survey to find out the total 360 people. Phase 2, find the model and
verify the entrepreneur’s labor demand model for each professions that able
to transfer skilled labor freely in ASEAN, from the 30 people involve.
According to the research, the opinion understanding style about the
professions that able to transfer skilled workers freely in ASEAN in the
manufacture industry, architects, accountants, professional engineering career
that has a deep understanding to follow the operational requirements of the
architects and engineering in ASEAN. The service industry group was found that
they have a deep understanding in career and the property of food and
beverage department. The accountings were found that they have
understanding about the analysis accounting information systems. The
correlation test, Pearson’s correlation coefficients found that understanding for
each professions and labor demand of entrepreneur for each professions that
skilled workers can be transferred freely in ASEAN have relationship at average
level. The test result, the element professional demand for transferring skilled
workers freely in ASEAN of manufacturing group found that has the most
appropriate level of technical ability and duty. For the tourism sector, and
hotels including professional and English skills to be able to perform skillfully,
and group accounts include developing skills to adapt to the universal working
standards.
Keywords : Labor demand ,Entrepreneur for each professions ,Transfer skilled labor freely

ความสําคัญของปัญหา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ให้ความสําคัญ
ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากการดําเนินการไปสู่การจัดตั้ง
เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ได้บรรลุเป้าหมายในปี 2546
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ได้เห็นชอบให้
อาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic
Community: EEC) และให้อาเซียนปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
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มากยิ่งขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2546 ผู้นําอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord II
เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในปี 2563 รวมทั้งให้
ความสําคัญอย่างยิ่งในการมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีกฎบัตรอาเซียน ซึ่งถือเป็น
ธรรมนูญฉบับแรกของอาเซียนในรอบ 40 ปีและให้เร่งรัด การรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการสําคัญ
11 สาขา (Priority sectors) ได้แก่ การท่องเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ
ประเทศไทยถือเป็นผู้ริเริ่มและผู้นําในบทบาทของอาเซียนในด้านต่างๆ รวมถึงการริเริ่ม
ผลักดันให้เกิด AEC ขึ้น โดยทุกๆ รัฐบาลที่ผ่านมาได้ดําเนินนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรมของอาเซียนมา
โดย จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ในปี 2558 โดยจัดให้
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ จึงพบว่าในปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐ
เอกชน ประชาชน ทุกภาคส่วน ทุกองคาพยพต่างมีความตื่นตัวเพื่อหาความรู้ความเข้าใจ และสํารวจ
ตนเองเพื่อนําไปสู่การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปิดเสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วย สินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน
ฝีมือ และเงินทุนในภูมิภาคอาเซียนสิ่งที่ตามมาคือการหลั่งไหลจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งก่อนการ
เปิดเสรีนั้นแต่ละประเทศโดยเปรียบเทียบรายอุตสาหกรรมมีความโดดเด่นไม่เท่ากัน และระดับการ
ปกป้องธุรกิจภายในประเทศของแต่ละชาติสมาชิกก่อนการเปิดเสรีก็มีไม่เท่ากัน แต่ทั้งนี้ความสามารถใน
การสร้างผลกําไรจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อความ สามารถในการแข่งขันหรือความอยู่รอดของแต่
ละองค์กรในแต่ละประเทศ ซึ่งเมื่อต้องแข่งขันกันโดยเสรี ผู้ที่มีความสามารถทํากําไรได้สูงกว่าย่อม
เหนือกว่าคู่แข่ง แต่ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาตัวแปรอื่นๆ อีกหลายอย่างที่นําไปสู่การปรับสมดุลเชิงแข่งขัน
ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม ภาษา ความเข้าถึง
ตลาด ซึ่งทุกๆ ธุรกิจจําเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อให้สามารถอยู่รอด
ต่อไปได้
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียนจะมีผลเป็นทางการโดยอาเซียนมีกลไกข้อตกลงยอมรับ
ร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) เป็นคุณสมบัติ
ขั้นต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพ
อาเซียนสามารถเข้าไปทํางานในประเทศสมาชิกได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัติพื้นฐาน แต่ยังคงต้องดําเนินการขั้นตอนการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามข้อกําหนดของประเทศ
นั้น ๆ สําหรับประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแล้ว 7 สาขา คือ แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างสํารวจ ส่วนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งสาขาที่อาเซียนให้ความสําคัญ และสมาชิก 9 ประเทศในอาเซียนมีการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมฯ
เมื่อปี 2552 โดยไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ลงนาม เนื่องจากติดเงื่อนไขต้องผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศ แต่ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปิด
เสรีอาเซียนได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดําเนินการเตรียมพร้อมมาเป็นลําดับ และปัจจุบันได้จัดทํา
มาตรฐานสมรรถนะ (Competency standard) และหลักสูตรอบรมเพื่อรองรับสมรรถนะขั้นพื้นฐาน
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ของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวใน 32 ตําแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีความละเอียด
มากกว่ามาตรฐานที่ MRA กําหนด
ในขณะที่คนไทยสามารถไปทํางานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีนั้น สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลมาตรฐานของอาชีพทั้ง 7 นั้นคงต้องมีการดําเนินการอย่างเข้มแข็งรัดกุมเป็น
อย่างมาก เพื่อรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพในสาขาอาชีพนั้นๆในไทยให้คงเดิมหรือยกระดับให้
สูงขึ้นไปอีก ป้องกันมิให้เกิดการอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐานขององค์กรในการผลิตคน บางแห่งที่อาจใช้
โอกาสนี้เพิ่มรายได้ในการเร่งผลิตคนในวิชาชีพเหล่านั้นจํานวนมากเพื่อตอบสนองตลาดที่ใหญ่ขึ้น
มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบทางลบโดยรวม อีกปัญหาที่อาจตามมาคือ บางวิชาชีพไทยเริ่มจะเข้าสู่วิกฤต
การขาดแคลนอาจารย์ เช่น ทันตแพทย์ ถ้าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีในเวลาอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ไทย
จะมีปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในสายวิชาชีพทันตแพทย์ ขณะเดียวกันต้องระวังดูแลในเรื่อง
มาตรฐานของคนจากประเทศต่างๆในอาเซียนที่เข้ามาประกอบอาชีพทั้ง 7 อาชีพในไทยด้วยเช่นกัน
เพราะอาจจะมีผู้มาจากประเทศอื่นที่มาประกอบอาชีพในไทยมีปัญหาความอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐาน
ซึ่งถ้าดูแลไม่รอบคอบรัดกุมอาจก่อเกิดผลกระทบกับสังคมไทยในทางลบและอาจส่งผลต่อปัญหาการ
ประกอบอาชีพของคนไทยเอง แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม สังคมไทยกําลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ
จํานวนคนในวัยทํางานกําลังลดลงอย่างมีนัยสําคัญ มีข้อมูลว่าอีกประมาณสิบปีข้างหน้า สัดส่วนคนใน
วัยทํางานจะต่ํากว่าประชากรผู้สูงอายุมาก โดยเฉพาะแรงงานฝีมือในกลุ่มอาชีพทั้ง 7 นั้น ผู้ที่จบจากสาย
วิชาชีพดังกล่าวจะประกันได้ว่าไม่น่าจะมีใครที่ตกงานเพราะมีตลาดใหญ่มากรองรับทั้งในไทยและใน
ประเทศอาเซียน ข้อตกลง เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 7 อาชีพในปี 2015 (2558)
แม้จะเป็นโอกาสของคนไทยในสายวิชาชีพดังกล่าว แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังด้านการที่คนไทยไปทํางานยัง
ประเทศอื่น และการที่คนประเทศอื่นมาทํางานประเทศไทย ในส่วนของผลกระทบด้านการเปิดเสรี
แรงงานฝีมืออาจทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศที่ให้ค่าตอบแทนต่ําไปยังประเทศที่ให้
ค่าตอบแทนสูงกว่า การไหลเข้า-ออกแรงงานจํานวนมากอาจส่งผลให้ตลาดแรงงานในประเทศมีความ
ไม่แน่นอนและอาจเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือในประเทศค่าตอบแทนของแรงงานไทยยังต่ํากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียได้ ซึ่งอาจกระทบต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ
ได้ การแข่งขันของตลาดแรงงานในประเทศจะมีทวีความเข้มข้นมากขึ้น การไหลเข้าของแรงงานต่างชาติ
ที่ เพิ่มขึ้ น จะยิ่ งช่ วงชิ งตําแหน่ งงานไปจากแรงงานไทยมากขึ้ นตามไปด้ วย โดยเฉพาะแรงงานไทยที่
เสียเปรียบในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพราะแรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งงานคนไทยทํา ในความเป็นจริง
อาเซียนตกลงกันที่จะเปิดเสรีเฉพาะแรงงานวิชาชีพ หรือแรงงานทักษะสูง (Skilled labour) เพียง 8
วิชาชีพเท่านั้น ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสํารวจ นักบัญชี และบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยว ไม่ได้เปิดเสรีแรงงานทุกระดับ ที่สําคัญยังไม่มีนโยบายการเปิดเสรีแรงงานไร้ทักษะ
แต่ปัจจัยสําคัญอีกประการ คือ กลไกตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ คือ การลงทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาค
อุตสาหกรรมจะเน้นกระจายไปยังประเทศที่มีปัจจัยเอื้อต่อการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่าแรงงานซึ่งการที่ประเทศไทยมีความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานทําให้มีการย้ายฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมหลายประเภทมายังประเทศไทย ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาถึง
การเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยมีฝีมือ 8 วิชาชีพว่าจะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด
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คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทําการค้นคว้า ศึกษา ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อ
วิช าชีพ ที่ส ามารถย้า ยแรงงานฝีมือ อย่า งเสรีใ นประชาคมอาเซีย น ในมุม มองของผู้ป ระกอบการ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับแรงงานไทย นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเดินทางไปทํางานยังประเทศ
สมาชิก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มโอกาสการถูกจ้างงานของ
บุคลากร รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการวางแผนการเปิดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน
แรงงานขององค์กรต่าง ๆ ของประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะความรู้ความเข้าใจและความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่
สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
2. เพื่อเหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนกับความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
3 เพื่อหารูปแบบความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตด้า นประชากร ได้แ ก่ ผู้ป ระกอบการในกลุ่ม อุต สาหกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน วิชาชีพของแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรี 8 วิชาชีพ แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านแรงงานฝีมือ การเปิดเสรีตลอดจนประชาคนเศรษฐกิจ
อาเซียนเบื้องต้น คณะผู้วิจัยพบว่า สิ่งที่สําคัญในการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้
อย่างเสรีและมีศักยภาพ ควรมีการศึกษาถึงความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นทิศทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานตามความต้องการของอาชีพต่อไป คณะผู้วิจัยจึงนําแนวทางของแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย
ต่างๆมาสร้างกรอบการวิจัย ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ ทฤษฎีสองปัจจัย ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg)
(Robbins & Coulter, 2002, p. 427; พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ และคณะ, 2556)
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แนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่น แนวคิดการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของ Massey กระแสทิศทาง
และแนวโน้มของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ทั้งประเทศผู้ส่งและผู้รับ Stark (1991, Massey et. al,
1993)
แนวคิดตลาดแรงงานแบบทวิลักษณ์ (Dual labour market Piore (1997, as cited in
Massey et. al , 1993) ทิศทางแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในกลุ่มอาเซียนของ Massey et
al., (1993) และการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพ ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของทีดแมนและโอฮารา
(Tiedeman and O’ Hara’s Theory of Career Development) (สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง, 2555, น. 43)
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์, 2557; กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน, 2559; กรมแรงงาน, 2559)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ วัชรี ศรีคํา (2557) การศึกษาระดับจุลภาค เรื่องรูปแบบการย้ายถิ่น
ของแรงงานจากเวียดนาม เข้ามาทํางานในประเทศไทย; มงคลรัตน์ ก้อนเครือ, มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล,
และสุนารี จุลพันธ์ (2557) ศึกษาความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ
การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน; ธีรนัย อินทร์บัว (2555) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการเปิดเสรี
อาเซียน (AEC): ศึกษากรณีการเคลื่อนย้ายแพทย์ ;ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2555) ศึกษาเรื่องความพร้อมใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน; และ ณัฐพงษ์ อิ่ม
สมัย (2558) ศึกษาความต้องการบุคลากรด้านอาชีวศึกษาภายหลังการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย
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ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมของ
กลุ่มประเทศอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างงาน

ตัวแปรตาม
ความต้องการแรงงานของ
ผู้ประกอบการที่ต่อวิชาชีพที่สามารถ
ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี
ในประชาคมอาเซียน

ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ
ต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

รูปแบบความต้องการของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี
ในประชาคมอาเซียน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
วิธีวิจัย
ประชากร คือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการใน 77 จังหวัด
ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพวิศวกร (Engineering services) อาชีพสถาปนิก (Architectural services)
อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว (Tourism) ในการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543) การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster (area) random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากรออกตามพื้นที่ 4 ภาค คือ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และสุ่มตัวอย่างรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ผลิตจับรายชื่อจากนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการเลือกจาก
รายชื่อจังหวัด 4 ภาค 16 จังหวัด ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
ด้วยการจับสลาก (Lottery method) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและ
การบริการจากจังหวัดที่อยู่ใน 4 ภาคของประเทศไทย ภาคละ 4 จังหวัด กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
180 ราย กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 180 ราย รวม 360 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลใน
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ขั้นตอนนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการ
ผลิตและอุตสาหกรรมการบริการของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check
list) ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การทํางาน ระดับการศึกษา ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพของแรงงานฝีมือที่เปิดเสรีประเทศอาเซียน มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 มาตราวัด ทั้งนี้การสร้างเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน
สร้างแบบสอบถาม นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเพื่อพิจารณาความถูกต้อง
และเหมาะสม นําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามแล้วนํามาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of item objective congruence) ระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหา จากผลการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพ
ได้ค่าดัชนีมีความสอดคล้องกันที่ 0.96 นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ค่าดัชนีที่ไม่ต่ํากว่า 0.50 แล้วนําไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จํานวน 30 ราย แล้วนํามา
ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาความเชื่อมั่น ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s
Alpha โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามที่ Jump (1978) ได้เสนอแนะเป็น
เกณฑ์การยอมรับไว้ที่ ค่า α ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป และจากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficient) α = 0.844 และในตัวแปรความรู้ความเข้าการย้ายแรงงานอย่างเสรี ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) α =0.789 และตัวแปรความต้องการเคลื่อนย้ายแรงงานของ
ผู้ประกอบการ α =0.900
ระยะที่ 1 สํารวจเพื่อหาองค์ประกอบ
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่าง
เสรีในประชาคมอาเซียน
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
4. การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพ
ที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา เกี่ยวกับความต้องการแรงงานของ
ผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
ระยะที่ 2 หารูปแบบและตรวจสอบเพื่อยืนยันรูปแบบความต้องการของผู้ประกอบการด้าน
วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
สรุปผลวิจัย
จากการวิจัยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.10 มี และมีประสบการณ์ในการทํางาน มากกว่า 10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 70.26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงาน
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ฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน: สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (อาชีพวิศวกรรม อาชีพสถาปนิก
อาชีพนักบัญชี) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ สรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้ อันดับ 1 ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของสภาสถาปนิกและวิศวกรรมอาเซียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 อันดับ
2 ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรรมจะต้องได้รับใบรับรองจากผู้มีอํานาจกํากับดูแล
ด้านของประเทศบ้านเกิด และไม่มีประวัติการกระทําผิดอย่างร้ายแรง มีค่าเฉลี่ย 4.07 อันดับ 3 ได้แก่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะมีสิทธิ์สมัครต่อผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ
ต่างด้าวจดทะเบียน มีค่าเฉลี่ย 4.06
ผลวิจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน: สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ: (ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ สรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้ อันดับ 1 ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานและคุณสมบัติ
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ย 4.33 อันดับ 2 ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจบริษัทนําเที่ยวในด้านความสัมพันธ์กัน มีค่าเฉลี่ย 4.32 อันดับ 3 ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานและคุณสมบัติผู้จัดการโรงแรม มีค่าเฉลี่ย 4.31
ผลวิจัยด้านระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี
ในประชาคมอาเซียน: ด้านการบัญชีพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ สรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้ อันดับ 1 ได้แก่ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีค่าเฉลี่ย 4.02 อันดับ 2 ได้แก่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกคุณสมบัติของนักบัญชี มีค่าเฉลี่ย 3.99 อันดับ 3 ได้แก่
มีความรู้ด้านการศึกษาเพื่อจัดทําและพัฒนาระบบบัญชี มีค่าเฉลี่ย 3.97
จากการทดสอบความสัมพันธ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ความรู้ความเข้าใจต่อ
วิชาชีพกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี
ในประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับปานกลาง
(R=.464 - .690) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ดังนี้ การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียนจะมีสิทธิสมัครต่อผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนกับความต้องการแรงงาน
ของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน (R=.690)
และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน
ประชาคมอาเซียน: สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ: ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมกับความ
ต้องการแรงงานของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระดับปานกลาง (R=.320 - .716) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ดังนี้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (R=.716) สําหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคม
อาเซียนด้านบัญชีกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับปานกลาง (R=.506 - .689) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนี้
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มีความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติด้านท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวัดผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (R=.689) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดให้
นักบัญชีอาชีพแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ (R=.626)
ผลการตรวจสอบเพื่อหาความเหมาะสมและเพื่อยืนยันความเหมาะสมของร่างรูปแบบ
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคม
อาเซียนผลการตรวจสอบเพื่อหาความเหมาะสมขององค์ประกอบความต้องการวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =3.97, S.D = 0.69) เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความสามารถด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์การทํางาน
อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ( X = 4.02, S.D = 0.76) สําหรับความต้องการของผู้ประกอบการที่
สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (
X =3.91, S.D = 0.67)
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 30 คนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ความรู้ความเข้าใจและความต้องการของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน
ประชาคมอาเซียนในกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรม กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม และกลุ่มบัญชี โดยพบว่า
ความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ต่อ
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคม
อาเซียนในกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรม อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่
มีประสบการณ์การทํางาน สําหรับกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมได้แก่ มีทักษะและความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชํานาญ และกลุ่มบัญชี ได้แก่ พัฒนาทักษะฝีมือ
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐานการทํางานที่เป็นสากล
ผลการตรวจสอบเพื่อหาความเหมาะสมและเพื่อยืนยันความเหมาะสมของร่างรูปแบบ
ความรู้ความเข้าใจต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนผลการตรวจสอบ
เพื่อหาความเหมาะสม พบว่า องค์ประกอบความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ( X = 4.03, S.D = 0.82)
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ที่มากเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ วิศวกรวิชาชีพ
อาเซียนที่มีสิทธิ์สมัครต่อผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน ( X = 4.26, S.D = 0.71)
สําหรับ ความรู้ความเข้าวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ธุรกิจท่องเที่ยว
และโรงแรม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X =3.88, S.D = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบที่มาก
เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ( X =4.02, S.D = 0.76) และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนด้านการบัญชีมี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X =3.82, S.D = 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ที่มากเป็นอันดับแรก
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและโปรแกรมบัญชี ( X = 3.94,
S.D = 0.79) สามารถสรุปตารางที่ 1 ได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบความต้องการของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีในประชาคมอาเซียนด้านความต้องการคุณลักษณะ
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มบัญชี
ท่องเที่ยวและโรงแรม
1. ความสามารถด้ า นเทคนิ ค และการ 1. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่
ปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์การทํางาน จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชํานาญ
1. พัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐาน
การทํางานที่เป็นสากล
2. มีความขยัน อดทน ทํางานที่นอกเหนือ 2. พัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐาน
การทํางานที่เป็นสากล
จากหน้าที่รับผิดชอบ
2. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพและการ
ประเมินความสามารถทางวิชาชีพ
3. มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 3. มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
4. ด้านจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4. ด้านจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
5. มีทักษะการทํางานได้หลากหลาย
5. มีทักษะการทํางานได้หลากหลาย
5. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับ
ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชํานาญ
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยวและโรงแรม การบัญชี มีคุณสมบัติที่เหมือนกัน
ได้แก่ ด้านจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีทักษะการทํางานได้หลากหลาย สร้างความสามารถ
ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะการทํางานกับผู้คนต่างวัฒนธรรม สําหรับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
และโรงแรมและกลุ่มบัญชีเป็นคุณสมบัติที่มีความต้องการให้มีขึ้น ได้แก่ การพัฒนาทักษะฝีมือ ให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับมาตรฐานการทํางานที่เป็นสากล มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่
จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชํานาญ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถ
ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน: สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต อาชีพวิศวกรรม
อาชีพสถาปนิก อาชีพนักบัญชี พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสภา
สถาปนิกและวิศวกรรมอาเซียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการธุรกิจ
ท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานและคุณสมบัติแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านการบัญชีพบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี มีค่าเฉลี่ย 4.02 จากผลวิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ สิริมล วรชิณ (2558) ความต้องการ
แรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม อัญธานี
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

28

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

มีจุดประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาแรงงานที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม อัญธานี
ศึกษาคุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ และศึกษาสาเหตุที่ทําให้เกิดความต้องการแรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมอัญธานี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ทําการ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ อัญมณี
และเครื่องประดับ จํานวน 15 คน ผลการศึกษา พบว่า แรงงานที่พึงประสงค์ได้แก่ ช่างฝัง ช่างแต่ง และช่าง
ขัด คุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่
แรงงานที่มีทั กษะประสบการณ์ในการทํางาน แรงงานที่มี ความซื่อสัตย์สุจริตและแรงงานที่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างประณีตมีความงดงาม สาเหตุที่ทําให้เกิดความต้องการแรงงานของผู้ประกอบ
ได้แก่ การโยกย้ายงานไปสู่สถานประกอบการใหม่เพื่อให้ค่าจ้างสูงขึ้น แรงงานเดิมที่มีประสบการณ์
เกษียณอายุการทํางาน และไม่มีการฝึกฝนแรงงานรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน
จากการทดสอบความสัมพันธ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ความรู้ความเข้าใจต่อ
วิชาชีพกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี
ในประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับปานกลาง
ทั้งในด้านการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะมีสิทธิสมัครต่อผู้มีอํานาจกํากับ
ดูแลด้านวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถ
ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับ
วิชาชีพของกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมกับความต้องการแรงงานของ
ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับปานกลาง โดย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สําหรับความสัมพันธ์ด้านบัญชี
กับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ระดับปานกลาง และพบว่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติด้านท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือ
ทางสถิติที่ใช้ในการวัดผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดให้นักบัญชีอาชีพแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับผลวิจัยของวราภรณ์ ศรีบุญ (2556) ได้ศึกษาความต้องการ
แรงงานของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ
พิจารณาจากบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่ต้องการ ได้แก่
แรงงานที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีเชาว์ปัญญา กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีความรู้เชิงวิชาการ มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการประสานงาน ทักษะการในการติดต่อสื่อสาร
มีความตรงเวลา มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้อง
กับผลวิจัยของมนตรี อธิรัตนชัย (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาน
ประกอบการ สัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 23 แห่ง ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านแรงงาน คือ ปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ปัญหาค่าจ้างแรงงานต่ํา ปัญหาความประพฤติส่วนตัวและปัญหาการประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
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อาหารทะเลแช่เยือกแข็งทําให้ผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานต่างชาติมากขึ้น แต่แรงงานต่างชาติ
อาจสร้างปัญหาในระยะยาวได้
จากการวิจัยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 30 คน พบว่า ความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถ
ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อ
วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนในกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรม อันดับแรก
ได้แก่ ความสามารถด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์การทํางาน สําหรับกลุ่มท่องเที่ยว
และโรงแรม ได้แก่ มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ชํานาญ และกลุ่มบัญชี ได้แก่ พัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐานการทํางานที่เป็นสากล
และพบว่า องค์ประกอบความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคม
อาเซียน อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน
ประชาคมอาเซียน สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต สําหรับด้านธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม มีค่าเฉลี่ย
ระดั บ มาก ด้ า นการบั ญ ชี มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ มาก ผลการตรวจสอบเพื่ อ หาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบความต้องการวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความสามารถด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ มี
ประสบการณ์การทํางานอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก สําหรับความต้องการของผู้ประกอบการที่
สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประสบสุข หอมหวน และยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา (2552) ศึกษาความต้องการ
แรงงานและการขาดแคลนแรงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในนิคมอุตสาหกรรมไทย ผลการศึกษา 508 แห่ง
ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ร้อนละ 37.2 มีการขาดแคลนวิศวกร ขาดแคลนโดยเฉลี่ย
2.60 คน ต่อสถานประกอบการ สาขาเครื่องกล ขาดแคลนที่สุด คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของวิศวกร
คือ ความชํานาญด้านสาขาที่จบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความชํานาญด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความชํานาญด้านภาษา วินัย การมีใบประกอบวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีลักษณะเป็นผู้นํา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. จากผลการวิจัยด้านความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ ควรมีการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาชีพเพิ่มขึ้นด้วยการศึกษาจากกลุ่มอาเซียนถึงแนวทางการพัฒนาและความแตกต่างกันทั้งด้าน
วิชาการ และการปฏิบัติจริงที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
2. ควรมีการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งด้านภาษาอังกฤษและภาษาในอาเซียนเพื่อการ
เตรียมพร้อมสู่การทํางานในกลุ่มอาเซียน
3. ควรมีก ารพัฒ นาศัก ยภาพด้า นคุณ สมบัติที่พึง ประสงค์ข องวิศ วกร นัก บัญ ชี และนัก
บริการ คือ ความชํานาญด้านสาขาที่จบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความชํานาญด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความชํานาญด้านภาษา วินัย การมีใบประกอบวิชาชีพมี
มนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์และมีลักษณะเป็นผู้นํา
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรทําวิจัยและทดลองการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านความพร้อมและการเตรียมตัวสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นคู่มือการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
2. ควรมีการทําวิจัยเชิงพัฒนาและจัดทํามาตรฐานคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของวิชาชีพที่
สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรต่อไปทั้งในสถาบัน
การศึกษาและองค์การที่เกี่ยวข้อง
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การศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
The Study and Enhancement the Characteristics of Honesty
for Pratomsuksa 5 Students in Chachoengsao Province
1

จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ สรรเสริญ หุ่นแสน

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาผลการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
และสังกัดกองการศึกษาเทศบาลในเขตพื้นที่อําเภอบางคล้าจํานวน 178 คน และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงเพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ จํานวน 1ห้องเรียน (10 คน)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบวัดคุณลักษณะความซื่อสัตย์และรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งนี้ใช้แผนการวิจัยแบบ One-Group
Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test for dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration: I) ขั้นร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ (Share Experience:
S) ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ (Active learning: A) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis : A) และขั้นวัดประเมิน (Assessment: A)
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความซื่อสัตย์ของนักเรียนพบว่า ในภาพรวมและรายด้านกลุ่มทดลองจะมี
คุณลักษณะความซื่อสัตย์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อค้นพบสรุปได้ว่า
ความซื่อสัตย์มีลําดับขั้นการเสริมสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากตัวแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็กเองด้วย
คําสําคัญ : ความซื่อสัตย์, การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study the characteristics of honesty
for Pratomsuks 5 students, 2) to develop the model of arranging activities to enhance
the characteristics of honesty for Pratomsuksa 5 students, and 3) to investigate the
results of using the model to enhance the characteristics of honesty for Pratomsuksa
1
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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5 students. Research sample were the students of Pratomsuksa 5 under the Office
of the Basic Education Commission, the Chachoengsao Primary Educational Service
Area Office 2, and under the Academic Bureau of Bangkhla Municipality. The sample
group consisted of 178 students from simple random sampling for studying the
characteristics of honesty, and an experimental group of 10 students from purposive
sampling of one class for enhancing the characteristics of honesty through the model
of arranging activities. The research instruments were the model of arranging
activities, and a characteristics test to investigate the honesty aspect of Pratomsuksa
5 students.The research plan was conducted using One-Group Pretest-Posttest
Design. A statistics t-test for dependent Samples was used for data analysis. The
results of this research were as follows: In terms of developing the model of arranging
activities to enhance the honesty of Pratomsuksa 5 students, there were five steps: step
1 Inspiration (I), step 2 Share experience (S), step 3 Active learning (A), step 4 Analysis
(A), and step 5 Assessment (A). Regarding the results of using the model of arranging
activities to enhance the honesty of Pratomsuksa 5 students, the research found that
after using the model of arranging activities, the experimental group had characteristics
of honesty higher than before using the model with the statistical significance at .01.
Keywords: Honesty, Developing model
บทนํา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งเนื่อง
ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2522 "...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับทุกคนนั้น
ที่สําคัญได้แก่ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิดและ
การกระทํา ความไม่เห็น แก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นความ ไม่มักง่ายหยาบคาย กับอีกอย่างหนึ่งที่
สําคัญ เป็นพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียรด้านความซื่อสัตย์สุจริต...”จากพระบรมราโชวาทฯ ดังกล่าว
เห็นได้ว่าความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ควรพัฒนาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย หากทุกคนเติบโตขึ้น
เป็นพลเมืองที่ดี และทําหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตย่อมทําให้ประเทศชาติมีความเจริญ
และสงบสุข แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันกําลังประสบปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชั่น
ตลอดจนพฤติกรรม ความไม่โปร่งใสของภาคส่วนต่างๆในสังคม ดังรายงานการจัดอันดับขององค์การ
เพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International) ผลปรากฏว่าจากการจัดอันดับในปี
2553 ประเทศไทยมีตัวเลขดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นอยู่ที่ 3.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10
อยู่ในอันดับ 80 จาก 180 ประเทศทั่วโลก (ศูนย์คุณธรรม และหน่วยงานองค์กรภาคียุทธศาสตร์ 22
องค์กร, 2554: 2) นอกจากนั้นบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทํารายงานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนในระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่
มีปัญหาแยกเป็น โกหกจํานวน 31 คน มาสายไม่ตรงเวลา 34 คน ลักขโมยหรือหยิบของคนอื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 19 คน จากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ต้อง
เร่งดําเนินการแก้ไข ซึ่งปัญหาคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการที่สมาชิกในสังคมขาดคุณธรรมด้าน
ความซื่ อสั ตย์ ดั งนั้ นจึ งจํ าเป็ นที่ จะต้ องมี การใช้ กระบวนการขั ดเกลาทางสั งคม โดยสถาบั น หลั ก
ทั้งสถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว และสถาบันโรงเรียน ที่มีบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังขัดเกลา
และส่งเสริม ความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้ความซื่อสัตย์จะได้อยู่หยั่งรากลึกอย่างมั่นคงใน
สังคมไทยต่อไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ระบุการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้่
อย่างมีความสุข และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 3 การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 5-13)
นอกจากนั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1). รักชาติศาสน์ กษัตริย์
2). ซื่อสัตย์สุจริต 3). มีวินัย 4). ใฝ่เรียนรู้ 5). อยู่อย่างพอเพียง 6). มุ่งมั่นในการทํางาน 7). รักความเป็นไทย
และ 8). มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5)
การปลูกฝังความซื่อสัตย์จึงต้องค่อยๆ เสริมสร้างขึ้น มีลําดับขั้นของการพัฒนาเป็นระยะและมี
ความต่อเนื่อง พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กนั้นมีความสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาทางจริยธรรมของเพียเจต์ที่กล่าวว่า การสร้างการเรียนรู้ให้เด็กต้อง
เปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบัติมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ได้สัมผัสและตอบสนองกับประสบการณ์จริง
อย่างเป็นรูปธรรม และการคิดเหตุผลทางจริยธรรมของเด็กในวัยนี้ยังอาศัยรูปธรรมและทัศนะของแต่ละคน
กระทํา (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547: 36; อ้างอิงจาก Bell-Gredler, 1986: 70 – 71; ดวงเดือนพันธุมนาวิน,
2543 77; นงลักษณ์ วิรัชชัยและรุ่งนภา ตั้งจิตราเจริญกุล, 2551:17)
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมโดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรีย นรู้ใ นห้องเรี ย นตามรายวิชาหลัก 8 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ คื อ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในส่วนของกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
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ผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผน
ชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและ
เข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 2-7) ครูจึงเป็นผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนมีความเจริญ
งอกงามทั้งทางร่างกาย สติปัญญา การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นและเป็นผู้ที่ดีพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
จากความสําคัญดังกล่าว ความซื่อสัตย์จึงเป็นคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมสังคมโลก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาและพัฒนากิจกรรมเพื่อนํามาใช้พัฒนาความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความซื่อสัตย์ของนักเรียนอันเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของการ
พัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะความซื่ อ สั ต ย์ แ ละพั ฒ นารู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากแนวคิดหลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน มาสังเคราะห์เพื่อให้ได้
รูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้
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รูปแบบการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 1
ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ

(Inspiration : I)

-ทฤษฏีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเพียเจต์
- พัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบิร์ก
- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ของแบนดูรา
- แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม

ขั้นที่ 2 ขั้นร่วมกันแบ่งปัน
ประสบการณ์

คุณลักษณะความซื่อสัตย์
ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5

(Share Experience : S)
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้

(Active learning : A)

1. ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
2. ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
3. ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

ขั้นที่ 4
ขั้นวิเคราะห์

ขั้นที่ 5 ขั้นวัดประเมิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยการดําเนินการวิจัยเป็นระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะความซื่อสัตย์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย
จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสังกัดกองการศึกษาเทศบาลในเขตพื้นที่อําเภอบางคล้า
จํานวน 178 คน สําหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดคุณลักษณะความซื่อสัตย์ ซึ่งความ
ซื่อสัตย์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ต่อตนเอง และต่อหน้าที่ โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ เป็นการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้แก่ ทฤษฏี
พัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาเชิงสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูราและแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เสนอร่างรูปแบบฯ ต่อผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และนํารูปแบบฯ ทดลองนําร่อง(Pilot study)
ระยะที่ 3 การส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบ
กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ เลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 1
ห้องเรียน โดยใช้แผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ในการเปรียบเทียบค่าคะแนน
เฉลี่ยความซื่อสัตย์ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง ด้วยสถิติ t-test for dependent sample
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับระดังสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.39 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยรายด้านของคุณลักษณะความซื่อสัตย์ด้านความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.61 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.70 คุณลักษณะความซื่อสัตย์ด้าน
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองอยู่ในระดับสูงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.78 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.62
และ คุณลักษณะความซื่อสัตย์ด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.20 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม คุณ ลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 นั้น พบว่า การส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ควรให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน ให้เด็กได้รู้ได้เห็นจาก
เหตุการณ์จริง ได้เห็นแบบอย่างที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา และแนวคิดการ
เรียนรู้แบบมีส่วน โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จําลอง
การอภิปรายกลุ่มย่อย การบรรยายและเกม ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขั้น ดังนี้
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ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration : I): เป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
คุณลักษณะความซือ่ สัตย์ในรูปแบบสถานการณ์จําลอง
เพื่อให้นักเรียนได้เห็นตัวแปรที่ดีงาม ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
ทางสังคมของแบนดรา
ขั้นร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ (Share experience
: S): เป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของตนและบุคคลอื่น ๆ เพื่อการฝึก
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นไป
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของเพียเจต์
ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ (Active learning : A): เป็นการ
เรียนรู้โดยทํากิจกรรมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่มย่อย ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก อภิปราย
ประเด็นเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ความซื่อสัตย์จากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของสมาชิกตาม
แนวคิดหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ขั้นวิเคราะห์ (Analysis : A): เป็นการร่วมกันวิเคราะห์
และสรุปสาระสําคัญของกิจกรรม ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความคิดจนมองเห็นเนื้อหาสาระสําคัญของ
คุณลักษณะความซือ่ สัตย์ที่ศึกษา เพื่อนําสาระสําคัญที่ได้
เชื่อมโยงกับแนวคิดของตนและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
โดยเป็นไปตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก

ขั้นวัดประเมิน (Assessment : A): เป็นการวัดประเมิน
การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้าน
การปฏิบัติตน จากนั้นร่วมกันสะท้อนคํานึงถึงผลของการ
ปฏิบัตินั้นเพื่อนําไปสู่การหาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะ
ความซื่อสัตย์ ตามแนวคิดหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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การทดลองใช้รูปแบบการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซือ่ สัตย์ของนักเรียน
จํานวน 10 คน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้แบบวัดคุณลักษณะความซื่อสัตย์พบว่า กลุ่มทดลองหลัง
ได้รับการจัดการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์มีคุณลักษณะความซื่อสัตย์สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นคุณลักษณะความซื่อสัตย์รายด้านพบว่า
หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ทั้ง 3 ด้าน (คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และคุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่)สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่.01
อภิปรายผล
การศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราพบว่า กลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์มี
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ทั้งในภาพรวม และรายด้าน (คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น คุณลักษณะ
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และคุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่) สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ .01 ข้ อค้ นพบของการศึ กษาสรุ ปได้ ว่ า นั กเรี ยนที่ ผ่ านการจั ดการกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ ม
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ตามขั้นตอน 5 ขั้นตอนของการศึกษามีคุณลักษณะความซื่อสัตย์ทั้งในภาพรวม
และรายด้านเพิ่มสูงขึ้นก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
1) ระยะที่ 1 ผลการศึกษาระดับคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คุณลักษณะความซื่อสัตย์อยู่ในระดับสูง และพิจารณาคุณลักษณะความซื่อสัตย์รายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับสูง ได้แก่ คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นและคุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ในส่วนของ
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อตนเองนั้นอยู่ในระดับสูงมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากความซื่อสัตย์เป็นการ
ประพฤติตนอย่างเหมาะสมและตรงความเป็นจริงทั้งกาย วาจา และใจทั้งต่อตนเอง หน้าที่การงาน บุคคล
อื่น สังคม และประเทศชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิลัยภร จันนะรา (2559: 84) ได้ศึกษาการสร้างแบบ
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 พบว่า ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความซื่อสัตย์มีคะแนนดิบตั้งแต่ 37-88 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ส่วนมากมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.64 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 24.86 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์อยู่ใน
ระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 11.85 ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งฤดี กล้าหาญ, ดวงเดือน ศาสตรภัทร และสายสมร
เฉลยกิตติ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของไทยในศตวรรษที่ 21 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบมีค่าสูงที่สุด รองลงมา
คือด้านใฝ่เรียนรู้ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยและความอดทน
2) ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้นําแนวคิดทฤษฎี 4 หลักการ ได้แก่ 1) ทฤษฎีการพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเพียเจต์ 2) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิง
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สังคมของแบนดูรา และ 4) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาบูรณาการเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration: I) ขั้นร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ (Share Experience: S) ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้
(Active learning: A) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis: A) และขั้นวัดประเมิน (Assessment: A) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสุธิษณา โตธนายานนท์ (2557 : 220) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
PRISA เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ของเด็กปฐมวัย รูปแบบประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการ
รับรู้ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นตอนที่ 3 ขั้นร่วมกันกระทํา ขั้นตอนที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และขั้นตอนที่ 5 ขั้นประยุกต์นําไปใช้ และสอดคล้องกับนีรนุช เหลือลมัย (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยและ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามี 6 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ขั้นประสบการณ์ 2) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ 4) ขั้นสรุป 5) ขั้นปฏิบัติและ
นําไปประยุกต์ใช้และ 6) ขั้นประเมินผล และสอดคล้องกับแฮรี่ ซี. แม็คโคว์น (Harry, C. McKown, 1952)
ระบุว่าวิธีการพัฒนาคุณธรรมและพัฒนาลักษณะนิสัยจะต้องผสมผสานกันหลายวิธีและต้องขึ้นอยู่กับ
พื้นฐานทางปรัชญาของแต่ละสังคมซึ่งประหนึ่งคือการสอนให้รู้จักใช้ กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
และมีคุณธรรมและให้การปฏิบัติควบคู่ไปกับสิ่งที่ต้องการจะส่งเสริมปลูกฝัง ซึ่งสอดคล้องกันแนวคิดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เชื่อว่าจากการสะท้อนความคิดเห็นหรืออภิปราย โดยผู้สอนอาจจะสรุปความคิดรวบ
ยอดให้จากการอภิปรายและการนําเสนอของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนจะเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอด
ซึ่งความคิดรวบยอดนี้จะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติ หรือความเข้าใจในเนื้อหาขั้นตอนของการฝึก
ทักษะต่างๆ ที่จะช่วยทําให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ง่ายขึ้น บุคคลควรเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เพื่อเกิดการเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันนําไปสู่การเกิดความคิดรวบยอดและแนวทางปฏิบัติของตนเอง
3) ระยะที่ 3 ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยการวั ดคุ ณลั กษณะความซื่ อสัตย์ ของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองพบว่า โดยรวมแล้วนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 กลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารนารายด้านของคุณลักษณะความ
ซื่อสัตย์พบว่า หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และคุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงขึ้น
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับอัจฉริยา สุรวรเชษฐ (2560:
บทคัดย่อ) ได้สร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดย
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
พฤติกรรมของนักเรียนหลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา สูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการวิจัยคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังกล่าว อาจกล่าว
ได้ว่าการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กนักเรียนควรเป็นเรื่องราวที่ดีงามเชิงบวกเพื่อให้
เด็กได้เห็นแบบอย่างที่ดีและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ โดยครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดง
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ ทั้งด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น และความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
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เนื่องจากครูเป็นต้นแบบที่สําคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย สติปัญญา การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นและเป็นผู้ที่ดีพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ทั้งด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น และความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ นอกจากนั้นการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ให้แก่เด็กนักเรียนควรเป็นเรื่องราวที่ดีงามเชิงบวกเพื่อให้เด็กได้เห็นแบบอย่างที่ดีและนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันได้ และสอดคล้องตามสถานการณ์ หรือบริบทของโรงเรียนและชุมชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
ควรมี การนํ ารู ปแบบการจั ดกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มคุ ณลั กษณะความซื่ อสั ตย์ ของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านอื่นๆ เช่น ความอดทน ความมีระเบียบวินัย
ความเมตตากรุณา เป็นต้น พร้อมทั้งเปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามบริบทของนักเรียนที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดของโรงเรียน
วัฒนธรรม ประสบการณ์ในการสอนระดับประถมศึกษาของครู เป็นต้น
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
The Factors of Marketing Mix Service Has Influence for Decision
to Use Bus Service of Passengers in Bangkok
ชิตวร ลีละผลิน

1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) และรวบรวมข้อมูลมาทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความสัมพันธ์ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเรียงลําดับ ได้ดังนี้ (1)
ด้านการส่งเสริมการตลาด (2) ด้านราคา (3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (4) ด้านผลิตภัณฑ์ (5) ด้านกระบวนการ (6) ด้าน
พนักงาน และ (7) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ นอกจากนี้การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเรียงลําดับ ได้ดังนี้ (1) ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ (2) สมาชิกใน
ครอบครัว ญาติ คนรู้จัก แนะนําให้ใช้บริการ (3) มีความเชื่อถือในความปลอดภัย (4) มีการค้นหาข้อมูลก่อนการใช้บริการ
(5) มีความเชื่อถือในคุณภาพของรถทัวร์โดยสาร (6) มีความต้องการใช้บริการรถทัวร์โดยสาร (7) ได้รับความพอใจหลังจากการ
บริการ (8) มีการคํานึงถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี (9) มีประสบการณ์ในการใช้บริการมาก่อน และ (10) มีราคาที่ถูกกว่า
ผู้ประกอบการอื่น
คําสําคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, ตลาดบริการ, การตัดสินใจ, ผู้ใช้บริการ

ABSTRACT
The purpose of this research aims for: (1) study passenger demography to use bus
service in Bangkok, and (2) study factors of Marketing Mix has influence for passenger decision
uses bus service in Bangkok. The research was conducted by representative sample around 200
persons. Data were collected using questionnaire, frequency, percentage, mean, standard
deviation, One-way Anova: f-test and Pearson Correlation for hypothesis testing. The finding
research was: majority of answerers are male average age between 21-29 years old, marital status
is single, who has completed their education in Bachelor Degree, they career are an employee in
private company and average income 15,001-20,000 per month. Otherwise, the factors of
Marketing Mix service that had influence for passenger decision uses bus service in Bangkok. that
is to say: (1) promotion, (2) price, (3) distribution channel, (4) product, (5) process, (6) personal,
(7)image. In addition to the passenger decision for using bus service in Bangkok. show that: (1)
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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convenient in service, (2) by word of mouth, (3) reliability in security, (4) searching
information before traveling, (5) believe in safety, (6) requirement, (7) satisfy, (8)
famous and good image, (9) experienced, and (10) cheaper than other.
Keywords: Marketing Mix, Service Market, Decision, User
บทนํา
ความผัน ผวนของภาวะเศรษฐกิ จ โลกและเศรษฐกิ จ ในประเทศส่ ง ผลให้ ภ าคธุ ร กิจ ได้ รั บ
ผลกระทบถ้ ว นหน้ า บรรดาเจ้ า ของกิ จ การต่ า งงั ด กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด และนํ า สารพั ด โมเดลการ
บริหารธุรกิจมาใช้เพื่อความอยู่รอด ซึ่งธุรกิจ “รถทัวร์โดยสาร” ที่มีมูลค่าการตลาดรวมกว่า 5 หมื่น
ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2558) ก็เผชิญปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงหนักหน่วงทั้งจากคู่แข่งโดยตรง
รวมถึงสายการบินต้นทุนต่ํา (Low Cost Airline) และรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งสายการบินต้นทุนต่ํา (Low Cost Airline) ที่แข่งขันกันด้านราคา โดยเฉพาะการออก
โปรโมชั่นบัตรโดยสารอย่างรุนแรง จึงส่งผลให้ได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากขึ้นขณะที่มีความ
สวนทางกับรถทัวร์โดยสารที่ประสบปัญหาขาดทุน เพราะผู้โดยสารลดลงเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่เป็นทุนท้องถิ่น หรือทุนต่างจังหวัด ต้องปิดตัวเอง หรือขายคิวรถให้กับบริษัทอื่น
แต่ก็มีผู้ประกอบการรถทัวร์โดยสารอีกส่วนหนึ่งที่มีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ และขนาดกลางยืนหยัดที่จะ
ให้บริการ โดยเลือกที่จะชูจุดขายการบริการที่สะดวกสบาย เพื่อทดแทนข้อด้อยที่ระยะเวลาในการเดินทาง
สู้เครื่องบินไม่ได้ (กิตตินันท์ นาคทอง, 2560)
โดยที่ ปัจจุบั นมี รถร่วมเอกชน และบขส. (บริ ษั ทขนส่ งจํ ากั ด) ให้บริการเส้ นทางกรุ งเทพฯต่างจังหวัดกว่า 7,000 คัน ใน 309 เส้นทางทั่วประเทศ (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) เนื่องด้วยรถทัวร์โดยสารมี
เส้นทางที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีราคาค่าโดยสารที่มีความเหมาะสม
จึงส่งผลให้คนจํานวนไม่น้อยนิยมใช้บริการรถทัวร์โดยสารเป็นลําดับต้นๆ (โพสต์ทูเดย์, 2557) ในหลายปีที่
ผ่านมาธุรกิจรถทัวร์โดยสารต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจโดยตรง อาทิ
การเดินทางระยะใกล้ (ไม่เกิน 5 กิโลเมตร) ตลาดถูกแย่งชิงจากรถตู้ ส่วนการเดินทางระยะไกล ความเฟื่อง
ฟูของสายการบินต้นทุนต่ํา (Low Cost Airline) เข้ามาทับพื้นที่ตลาดบางส่วน ดังนั้นธุรกิจรถทัวร์โดยสาร
ต้องมีการปรับตัวเพื่อรักษาฐานตลาดของตัวเอง
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากธุรกิจ
รถทัวร์โดยสารจําเป็นต้องมองการแข่งขันแบบองค์รวม คือต้องแข่งขันกับธุรกิจการขนส่งทั้งระบบไม่
ว่าจะเป็นสายการบินต้นทุนต่ํา (Low Cost Airline) รถไฟ รวมไปถึงรถส่วนตัว เพื่อนํามาใช้พัฒนา
ตนเองและยกระดับวงการรถทัวร์โดยสารของไทยให้มีมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
นําไปใช้เพื่อปรับปรุงด้านการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดี
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วัตถุประสงค์การของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถทั ว ร์ โ ดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการศึกษา
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์
โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ
และรายได้ และปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารของรถทั ว ร์ โ ดยสารประกอบด้ ว ย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการรถทัวร์
โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินวิธีการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณหาขนาดตัวอย่างไม่แน่นอน จาก
สูตร ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.cochran (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ดังนั้นขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง
สําหรับการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง แต่เนื่องด้วยผู้วิจัยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่จํากัด ผู้วิจัยจึง
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- Decemberl 2018: ISSN 2465-3578

47

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

4. ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนํา
แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ไปทําการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ จนครบ 200 ตัวอย่าง
5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ทั้งหมด 3 ส่วน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ
อาชีพ และรายได้ โดยมีลักษณะเป็นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) ตามที่กําหนดไว้
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจ จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
รถทัวร์โดยสาร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารรถทั ว ร์ โ ดยสารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยส่ว นที่ 2 และ 3 เป็ น คํา ถามแบบมาตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale
6. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC)
และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ลักษณะของการใช้ภาษา และให้ข้อเสนอแนะ แล้วนําข้อมูลมาคํานวณ
ตามสูตร Index of Item – Objective Congruence: IOC จากนั้นผู้วิจัยนํามาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม
ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยนําเสนอแบบสอบถามที่ได้
หลังจากการแก้ไขปรับปรุงไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่นอกกลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน 30 ชุด และคํานวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) โดยผู้วิจัยได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาเท่ากับ 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าความ
เชื่อมั่นเพียงพอเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน
200 ชุด ให้แก่ผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และ
สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ วันที่ 10 – 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ผู้วิจัยนําข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยวิธีทางสถิติ
ที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
- สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) จะใช้อธิบายถึงลักษณะข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) ในการอธิบาย
- สถิติเชิงอ้างอิง หรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential or Inductive Statics) จะใช้ทดสอบสมติฐาน
การวิจัย ได้แก่ ค่าทดสอบ t-test เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว (One-way Anova : f-test) และใช้การทดสอบ Pearson Correlation เป็นการ
ทดสอบสมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ กับ การตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์
โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.) ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ
58.5 มีอายุ 21-29 ปี จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีสถานภาพ โสด จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ
64.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,001-20,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.0
2.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
รถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านต่างๆในภาพรวม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ของรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านพนักงาน
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ
รวมเฉลี่ย

x

S.D.

ระดับการตัดสินใจ

3.98
4.03
3.99
4.12
3.92
3.91
3.94
3.99

0.61
0.60
0.64
0.54
0.66
0.63
0.29
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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3.) การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
มีความต้องการใช้บริการรถทัวร์โดยสาร
สมาชิกในครอบครัว ญาติ คนรู้จัก แนะนําให้ใช้บริการ
มีการค้นหาข้อมูลก่อนการใช้บริการ
มีประสบการณ์ในการใช้บริการมาก่อน
มีราคาที่ถูกกว่าผู้ประกอบการอื่น
มีความเชื่อถือในคุณภาพของรถทัวร์โดยสาร
มีความเชื่อถือในความปลอดภัย
มีการคํานึงถึงชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดี
ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ
ได้รับความพอใจหลังจากการบริการ
รวมเฉลี่ย

x

S.D.

ระดับการตัดสินใจ

3.95
4.22
4.05
3.77
3.66
3.97
4.19
3.83
4.35
3.84
3.98

0.56
0.42
0.43
0.66
0.73
0.54
0.58
0.57
0.48
0.42
0.54

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4) ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
เพศ ของผู้ใช้ บริการรถทั วร์ โดยสาร ที่ แตกต่ างกั น มี การตัดสิ นใจใช้บริ การรถทัวร์ โดยสาร
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
อายุ ของผู้ ใช้ บริ การรถทั วร์ โดยสาร ที่ แตกต่ างกั น มี การตัดสินใจใช้ บริ การรถทั วร์ โดยสาร
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
สถานภาพ ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ระดับการศึกษา ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์
โดยสาร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
อาชีพหลัก ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์
โดยสาร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ การ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านการสร้ างและนํ าเสนอลั กษณะทางกายภาพ
มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการศึกษา พบว่า เพศของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะเพศหญิงกับเพศชายมีความ
แตกต่างกัน ในด้านสรีระรูปร่าง สภาวะทางจิตใจ รวมไปถึงอารมณ์ และรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวัน
จึงทําให้เพศหญิงส่วนใหญ่ต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆในการเดินทาง เช่น ความปลอดภัย หรือความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมากกว่าเพศชาย จึงทําให้ เพศ ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละเอียด ศิลาน้อย และคณะ (2558) ได้ศึ กษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร :
กรณีศึกษาสวนสละอาทิตย์ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
ภูมิลํ าเนา เพศ ที่ แตกต่างกั นจะได้ รั บอิ ทธิ พลจากปัจจั ยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่างกั นอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2. จากผลการศึกษา พบว่า อายุของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสารแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะอายุเป็นสิ่งที่
เกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องต่างๆของแต่บุคคล บุคคลที่มีอายุมากขึ้นก็จะประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ
สูงขึ้น ส่งผลให้วิธีคิดและการตัดสินใจแตกต่างกันไปด้วย จึงทําให้อายุ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
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บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1997) ที่กล่าวไว้ว่า การที่มี
อายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกันการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอายุ
เช่น กลุ่มวันรุ่นมักจะชอบใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่แปลกใหม่ สินค้า และบริการที่เป็นแฟชั่น มากกว่าการ
เก็บเงินออม หรือนําเงินไปฝากธนาคาร
3. จากผลการศึกษา พบว่า สถานภาพของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการรถทัวร์โดยสารไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานภาพเป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตส่วนตัวที่ไม่ส่งผลต่อการเดินทาง รวมไปบริษัท รถทัวร์โดยสาร มีการ
ให้บริการรถทัวร์โดยสารที่มีมาตรฐาน และมีการกําหนดราคาชัดเจน มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งไม่ว่าจะมี
สถานภาพใดก็สามารถใช้บริการรถทัวร์ โดยสารได้ จึ งทําให้สถานภาพของผู้ใช้บริ การรถทัวร์โดยสาร
ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรษา
ทิพย์เที่ยงแท้ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสินในเขต
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพสมรส แตกต่างกันมีปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสินในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไม่แตกต่างกัน
4. จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกันมีการ
ตั ดสิ นใจใช้บริการรถทัวร์ โดยสารแตกต่างกัน ที่ระดั บนัยสําคั ญทางสถิ ติ .05 ซึ่ งอาจเป็นเพราะระดั บ
การศึกษาเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้บริโภคมีความคิด การตัดสินใจ ค่านิยม เจตคติ ทัศนคติและความต้องการ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรพรรณ มายิกร (2553) ได้กล่าวถึง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ในด้านการศึกษาไว้ว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มจะบริโภคสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํา
5. จากผลการศึกษา พบว่า อาชีพหลักของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะอาชีพที่
แตกต่างกัน มีลักษณะหรือรูปแบบการทํางานที่แตกต่างกัน เช่น ในบางอาชีพที่ต้องการความคล่องตัว
และความรวดเร็วในการทํางาน เวลาในการเดินทางเป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลต่อการทํางาน จึงทําให้อาชีพ
หลักของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ สปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา
พบว่า อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสปาที่ต่างกัน ทั้งในด้านสถานที่ ประเภท
ของการบริการ เหตุจูงใจการเลือกช่วงเวลา ระยะเวลาของการบริการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสปา วิธีการจองหรือเลือกใช้บริการสปา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาน
บริการสปาที่ต่างกัน
6. จากผลการศึกษา พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะรายได้เป็น
ตัวแปรสําคัญที่กําหนดงบประมาณในการเดินทาง ผู้ที่มีรายได้สูงสามารถเลือกรูปแบบ หรือลักษณะของการ
เดินทางที่มีความรวดเร็ว และความสะดวกสบายในการเดินทางได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย จึงทําให้รายได้
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เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรษา ทิพย์เที่ยงแท้ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการ
ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ แตกต่างกัน มีการใช้บริการธนาคารออมสินในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกัน
จากผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ กับ การ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
1. จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้นเป็นปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องการใช้
บริการรถทัวร์โดยสารของผู้บริโภค เช่น ประเภทของรถทัวร์โดยสาร เส้นทางการเดินรถ รวมไปถึงความ
ปลอดภัยในการโดยสารรถทัวร์โดยสาร จึงทําให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้
บริ การรถทั วร์ โดยสารของผู้ ใช้ บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ สิ ริ ภา
กิจประพฤทธิ์กุล (2556) ที่กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(Service Marketing Mix) ที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือ
เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิด ความต้องการสินค้าและบริการ
2. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะราคาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการเลือกใช้บริการรถทัวร์โดยสาร
ของผู้บริโภค การกําหนดราคาที่ชัดเจน และคุ้มค่า ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ จึงทําให้ปัจจัยด้าน
ราคา มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ได้กล่าวว่า ราคา (ค่าใช้จ่าย) ที่ผู้บริโภคพอใจที่จะจ่าย
(Cost to satisfy and price) เมื่อผู้บริโภคตระหนักถึงราคาของสินค้าหรือบริการ วัดด้วยค่าของเงิน
เมื่อเป็นราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ก็จะตัดสินใจซื้อ
3. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัด
จํ า หน่ า ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารรถทั ว ร์ โ ดยสารของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะความสําคัญของทําเลที่ตั้ง
ของสถานีเดินรถ ช่องทางในการจําหน่ายตั๋วโดยสารที่มีหลากหลายช่องทาง และสถานีเดินรถที่
ให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อํานวยความสะดวกในการใช้
บริการให้แก่ผู้โดยสาร และส่งผลต่อมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จึงทําให้ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จํ า หน่ า ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารรถทั ว ร์ โ ดยสารของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุสุมา ปิยโพธิกุล (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเบเกอรี่ย่านซอยทองหล่อในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
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4. จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารรถทั ว ร์ โ ดยสารของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด เป็นปัจจัยที่ส่งเสริม หรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เช่น
การใช้สื่อต่างๆที่หลากหลาย ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมไปถึง
การลดราคาค่าโดยสาร ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จึงทําให้ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา จงจิตร์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การโฆษณาสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อการจดจําของผู้ชมถือ
เป็นส่วนสําคัญที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญในด้านการส่งเสริมการตลาด
5. จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า นพนั ก งานมี
ความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะ พนักงาน ถือเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมาก
ที่สุด พนักงานเป็นบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้บริการ การที่พนักงานมีการบริการที่ดี มีความ
เต็มใจในการให้บริการ มีท่าทางที่อ่อนน้อม สามารถตอบคําถามและให้ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการได้ จะส่งผลดีต่อการตัดสินใจใช้บริการ และในทางตรงกันข้ามหากพนักงานไม่มีความเต็มใจ
ในการให้บริการ หรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่จําเป็นต่อผู้บริโภคได้ จะเสียผลเสียโดยตรงต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการ จึงทําให้ปัจจัยด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ Philip Kotler (1997) ได้กล่าวว่า การขายโดยใช้
พนักงาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่
มีอํานาจซื้อ เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่ส่งผลต่อผู้บริโภค
6. จากผลการศึ ก ษา พบว่า ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดบริก าร ด้ า นการสร้า งและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยด้านการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เช่น ทัศ นียภาพที่ส วยงาม การตกแต่งสถานีเดินรถอย่างเป็น
เอกลักษณ์ รวมไปถึงความสะอาดภายในสถานี เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคต้องพบเจอเป็นอันดับแรกๆ ใน
การเข้าใช้บริการรถทัวร์โดยสาร จึงส่งผลให้ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารรถทั ว ร์ โ ดยสารของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกียรติยศ คงประดิษฐ์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการ
ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บลู ก ค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการตกแต่ ง ร้ า นที่ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์
ความสะอาดของร้าน และการให้บริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน์อื่นๆที่ลูกค้าควรได้รับ
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7. จากผลการศึ กษา พบว่ า ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านกระบวนการมี
ความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะกระบวนการในการให้บริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความถูกต้องรวดเร็วนั้น ส่งผลต่อความประทับใจของผู้ใช้บริการ และการเลือกใช้บริการในครั้งถัดไป จึง
ทําให้ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล (2556) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
ให้บริการ (Process) เป็นกิจกรรมที่สนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกค้า
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรมีการเพิ่มประเภทของรถทัวร์
โดยสารให้มีบริการที่หลากหลาย และมีราคาของรถทัวร์โดยสารให้เลือกหลากหลายระดับ เพื่อให้
ครอบคลุมกับความต้องการของผู้บริโภค
2. ด้านราคา ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรมีการระบุราคาโดยสารที่ชัดเจน
รวมไปถึงการกําหนดราคาให้เหมาะสมมีความยุติธรรม
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรเพิ่มสถานีเดินรถ
ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และเพิ่ม ช่องทางในการจําหน่ายตั๋วโดยสาร เช่น มี การจัด
เคาน์เตอร์ให้บริการในห้างสรรพสินค้า หรือช่องทางการซื้อตั๋วโดยสารทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรมีการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้สื่อต่างๆ ในการโฆษณา และประชาสั มพันธ์ เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การเป็นที่รู้จัก และเข้าถึงผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
5. ด้านพนักงาน ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรมีจัดอบรมพนักงานในด้านของ
การให้บริการอย่างสม่ําเสมอให้พนักงานพูดจาดี และมีท่าทางที่อ่อนน้อมในการบริการ รวมไปถึงการ
ฝึกอบรมพนักงาน ให้พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้บริโภคได้
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสาร
ควรเพิ่มการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณสถานีเดินรถ และห้องน้ําให้มีความสะอาดน่าเข้าใช้
บริการอยู่เสมอ รวมถึงเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น จุดบริการน้ําดื่มฟรี และการให้บริการ
Wi-Fi ฟรี นอกจากนี้ควรมีการตรวจเช็ครถทัวร์โดยสารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการเพิ่ม
การตัดสินใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้
7. ด้านกระบวนการ ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรลดขั้นตอนในการใช้บริการ
ไม่ให้มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
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การจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Sustainable Development of Urban Environmental Management
by Local Administrative Organizations
1

2

3

บวร ไชยวรรณ ปิยะนุช เงินคล้าย พาชิตชนัต ศิริพานิช อุทัย เลาหวิเชียร

4

บทคัดย่อ
วั ตถุ ประสงค์ ดุ ษฎี นิ พนธ์ ฉบั บนี้ การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมเมื องเพื่ อการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื นมี วั ตถุ ประสงค์ คื อ
(1) เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีด้านคุณภาพน้ํา ด้านคุณภาพอากาศ และด้านเมืองสะอาด (2) เพื่อศึกษาแนวทาง
นําไปสู่ความสําเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรค การดําเนินการและแนวทางในการแก้ไขจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีด้านคุณภาพน้ํา การใช้เทคโนโลยีมาจัดการ
คุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ํา (MSBR) แบบเร่งตกตะกอน การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ ได้แก่ การปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและการจํากัด ยานพาหนะส่วนตัว รณรงค์การใช้จักรยานในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตสํานึกรักษา
ถนนหน้าบ้านของชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเมืองสะอาด
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
ที่ส่งผลสําเร็จ ประกอบด้วย (1) ใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม (2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (3) การคมนาคมสี
เขียว (4) ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (5) การจัดการด้านสุขภาพประชาชนดี (6) การให้ความร่วมมือด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (7) การมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (8) การบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (9) ความเข้มแข็งด้าน
การเมือง และ10) เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในประเทศและโลก
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่ (1) ขาดการใช้ระบบเทคโนโลยี
และงบประมาณที่เพียงพอ ในการสนับสนุนจากส่วนกลาง (2) ฝุ่นละอองบนท้องถนน เกิดจากจารจรเพิ่มขึ้น และ(3) ขาดจิตสํานึก
ในการทิ้งขยะและมลพิษในชุมชน อุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่ (1) มีการชํารุดของระบบที่ช่วยการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น ประปาอุดตันในท่อระบายน้ํา (2) การเพิ่มขึ้นของประชากร คือ ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
(3) การเพิ่มขึ้นประชากรแฝง เป็นประชากรที่ภายในเมืองไม่สามารถควบคุมได้ (4) การเพิ่มของเมืองอาคาร ซึ่งเป็นการใช้ที่ดิน
และอาคาร และ (5) พื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอกับเมือง
คําสําคัญ: การบริหารท้องถิ่น, การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง, การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract
In this dissertation, the researcher is concerned with the sustainable development of
urban environmental management (UEM) by selected local administrative organizations (LAOs).
As such, the researcher studies (1) good UEM environmental management, water quality
management, air quality, and “clean cities.” Moreover, the researcher examines (2) guidelines
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leading to UEM success insofar as they engage the public sector, civil sector, and private sector.
In this connection, the question becomes what are the best practices in UEM for LAOs.
Furthermore, finally, the researcher examines (3) problems, obstacles, operations, and guidelines
appertaining to solving problems of the urban environment. The researcher adopted a qualitative
research approach. Accordingly, three cases of local administrations of LAOs were examined.
These were Nakhon Sawan City Municipality, Phuket City Municipality, and Roi Et City
Municipality. The researcher carried out documentary research for the sake of being able to
frame appropriate guidelines for sustainable development.
Environmental management in the aspect of “clean cities” involved encouraging the
transformation of waste to fuel in the form of refuse derived fuel (RDF) utilized for generating
electricity. The private sector was encouraged to invest in the civil society sector. The private
sector cooperated by participating in “3Rs”—viz., reduce, reuse, and recycle—waste disposal
projects, as well as instilling awareness of the need to reduce waste at the source.
In meeting the second objective of this research investigation, research findings were as
follows: Guidelines for LAOs leading to success in UEM involve: (1) using technology in
environmental management; (2) promoting ecotourism; (3) green transportation; (4) providing
knowledge of environmental management; (5) good health management; (6) environmental
management cooperation; (7) participation in environmental management; (8) integrating
environmental management; (9) political strength; and (10) local and world environmental
networks
In meeting the third objective of this research investigation, research findings were as
follows: Problems in urban environmental management are: (1) a difficient use of technological
systems and insufficient budget allocated by central agencies; (2) an increase of dust on the
roads due to heavy traffic; and (3) inadequate awareness of the need for the proper disposal of
waste and of the problem of pollution in communities. Obstacles to UEM are: (1) environmental
management systems not functioning, e.g., water drainage pipes being clogged; (2) the impact of
increased population; (3) hidden population increase involving uncontrollable populations in
urban areas; (4) augmentation of cities and buildings in terms of the use of land and the quantity
of buildings; (5) urban green areas being insufficient.
Keyword : Local Administrative Organizations, Urban environmental management, sustainable
development

บทนํา
ในปั จ จุ บั น สภาวะสิ่ ง แวดล้ อ มของโลก เกิ ด จากการคาดการณ์ ข องจํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากร เริ่มเกิดความแออัดในเขตเมือง ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม (Tui & Shi, 2006, p. 307) โดยจะมีประชากรในโลกจะขยายตัวและเพิ่มขึ้นมา
อย่างต่อเนื่องซึ่งคาดการณ์ไว้ว่า ในปี ค.ศ. 2550 เหตุเพราะผู้คนอพยพเข้าเมืองอย่างต่อเนื่องจนทําให้
ประชากรอยู่ในเขตเมืองในเวลานี้ จะมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 68.7 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งโลก
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สัดส่วนของประชากรอยู่ในเขตเมืองตามภูมิภาคของโลกที่อยู่ในเขตภายในเมืองของประเทศพัฒนาแล้ว
จะเพิ่มขึ้นจาก 74.9 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 2000 ไปเป็น 86.2 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 2050 โดยประชากร
อาศัยอยู่ในเขตเมืองในทวีปเอเชียมีมากที่สุด และประชากรในเขตเมืองทวีปแอฟริกา จะมีอัตราการขยายตัว
มากที่สุดถึง 3 เท่าตัว กล่าวคือ จากประชากร 399 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2000 จะกลายเป็น 1,231 ล้านคน
ในปี ค.ศ. 2050 ส่วนในทวีปเอเชีย ประชากรในเขตเมืองคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่า 2 เท่าตัว 1,719 ล้านคน
ในปี ค.ศ. 2000 ไปเป็น 3,381 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2050 โดยสัดส่วนของประชากรในเมืองของโลกอาศัยอยู่
ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าครึ่งของโลกและประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมือง
คาดว่าแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี ค.ศ. 2050 (Dodman, McGranahan, & DalalClayton, 2013, p. 53)
การเพิ่มขึ้นของประชากร ความต้องการในปัจจัยต่าง ๆ ก็ย่อมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเพราะ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเพิ่มขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบ
กว้างขวางในระดับโลกในปัจจุบัน คือ ปัญหาภาวะโลกร้อน (global warming) ข้อมูลจาก United
Nations Environment Programme (UNEP) รายงานตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 อุณภูมิโลก
สูงขึ้น 0.3-0.6 องศาเซลเซียส (จําลอง โพธิ์บุญ, 2552, หน้า 1)
มลพิษทางอากาศส่งผลกับสภาวะอากาศอธิบายได้ว่า ปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งในเมือง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่และโอกาสชีวิตของผู้คนนับล้านคน ผู้หญิงและเด็กในเอเชียทุกๆ
วัน เสี ยชี วิ ต ก่ อ นวั ย อั น ควรประมาณ 537,000 รายต่อ ปี โดยมี อ ากาศภายในอาคารเป็ นจํ า นวน
มากกว่า 2 เท่า ของจํานวนผู้เสียชีวิตส่วนมากมักจะเป็นผู้ยากจนและสังคมมีแนวโน้มที่จะได้รั บ
ผลกระทบจากคุณภาพอากาศแย่ลง สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศโลกได้ (Haq &
Schwela, 2008, pp. 1-5)
นอกจากนี้ การบริหารเขตเมืองในหลายเมือง การขยายตัวที่เกิดขึ้นไม่มีการวางแผนพัฒนาที่
เหมาะสม เรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญจาก ปัญหาในด้านด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง รวมถึงมลพิษทาง
อากาศ ยานพาหนะและสุขภาพและผลกระทบมลพิษทางเสียงอีกด้วย (Bertucci, 2005, p. 29)
ปัญหาคุณภาพน้ํา อธิบายได้ว่า ทรัพยากรน้ําจืดมีจํานวน 27 เปอร์เซ็นต์ของโลกอยู่ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กําลังจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการมีน้ําสะอาด เนื่องจาก ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของน้ํา
เสียทั้ งหมด จะถูกปล่ อยลงสู่แหล่งน้ํ าโดยตรงโดยไม่ได้ เกิดจากการบํ าบัดที่ เหมาะสมซึ่งเกิดจากการ
พิ จารณาทางด้ านเศรษฐกิจรวดเร็วและเสี่ยงต่อระบบแม่น้ําหลายแห่ ง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
กายภาพทางนิเวศวิทยาและ สิ่งแวดล้อม เนื่องจากขาดระบบบําบัดน้ําเสียเริ่มเกิดจากความตระหนักจาก
รายงาน คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Report) หรือคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย-สิ่งแวดล้อม
และการพั ฒนา ได้ จั ดทํ าข้ อเสนอแนะการพั ฒนารู ปแบบใหม่ ที่ มุ่ งลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมไว้ ใน
เอกสารรายงานชื่อว่า อนาคตของเรา ซึ่งเสนอต่อสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1987 และในการจัดทําวาระใหม่
แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda--NUA ) ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง อธิบายได้ว่า
การพัฒนาอย่างยั่งยืนการจัดการน้ํา ในเขตเมืองที่เกี่ยวข้องกับภาคการประปาและการระบายน้ําในเขต
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เมือง การบําบัดน้ําเสีย การปัดกินการไหลหลากและรักษาพื้นผิวเมืองกับแหล่งน้ําได้ดิน (Jalilov, Kefi, Kumar,
Masago, & Mishra, 2018, p. 1)
ขยะมูลฝอย เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกและอาเซียน ในประเทศไทยนั้นสําหรับจังหวัดที่มี
ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น ต่ อ วั น สู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร ชลบุ รี
นครราชสีมา สมุทรปราการ และขอนแก่น นอกจากนี้ พบว่า มีขยะเก่าตกค้างสะสมใน สถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศที่ยังดําเนินการจัดการไม่ถูกต้องอีกประมาณ 9.96 ล้านตัน โดยปริมาณขยะมูล
ฝอยแต่ละจังหวัด ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน คือ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การขยายตัวของเขตเมือง จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น การหลั่งไหล
เข้ามาของแรงงานข้ามชาติ ภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) และการบริโภคที่ใช้
ทรัพยากรอย่างไม่รู้ค่าและเกินความพอดี ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการให้บริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยและนําไปกําจัดเพียง 4,711 แห่ง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการ ประมาณ 21.05 ล้านตัน หรือ 57,663 ตันต่อวัน (ร้อยละ 78
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ)
กรมควบคุมมลพิษ (2560) ได้สรุปรายงานมลพิษ สําหรับประเด็นเรื่องการจัดการมลพิษของ
ประเทศ รั ฐ บาลให้ ค วามสํ า คั ญ และสนั บ สนุ น การจั ด การปั ญ หามลพิ ษ ทุ ก ด้ า น เห็ น ได้ จ ากการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลได้ แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่
ต้องการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค การ
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว หรือยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
นอกจากนั้น การบริหารท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านส่งแวดล้อมเมือง โดยการร่วมมือมี
ความร่วมมือให้ท้องถิ่นในอาเซียนมีการเสนอ รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN
Working Group on Environmentally Sustainable Cities--AWGESC) ได้มีการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วย-ประสานงานกลาง (National Focal Point) ของประเทศไทย โดย
ท้องถิ่นมีรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environemtally Sustainable Cities
Award) สําหรับเมืองในภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากร 20,000 คนขึ้นไป เพื่อเป็นมาตรการในการ
กระตุ้นให้เมืองในภูมิภาคอาเซียนดําเนินงานตามกรอบและตัวชี้วัดที่กําหนด รางวัลอาเซียนกําหนดให้
มีขึ้นทุก 3 ปี ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เมืองที่
ยั่งยืน ตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดด้านอากาศ (clean
air) (2) ตัวชี้วัดด้านน้ํา (clean water) และ (3) ตัวชี้วัดด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (clean and green land)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร-ปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยในเรื่องนี้ มี 3 ประการ คือ
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1. เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีจัดการด้านคุณภาพน้ํา ด้านคุณภาพ อากาศ
และด้านเมืองสะอาด
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการนําไปสู่ความสําเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การดําเนินการ และแนวทางในการแก้ไขจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
ขอบเขตทางด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเนื้อหา ประกอบไปด้วย แนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การบริหารท้องถิ่น
ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการบริห ารท้องถิ่นด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน(ASEAN Working
Group on Environmentally Sustainable Cities--AWGESC) ได้มีการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เมื อ งที่ ยั่ ง ยื น มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2546 โดยมี สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ของประเทศไทย มีการ
พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ด้านน้ํา และด้านขยะ และเมืองสะอาด โดยมีรางวัล
อาเซียนด้าน สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environemtally Sustainable Cities Award)
สําหรับเมืองในภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากร 20,000 คนขึ้นไป เพื่อเป็นมาตรการในการกระตุ้นให้
เมืองในภูมิภาคอาเซียนดําเนินงานตามกรอบและตัวชี้วัดที่กําหนด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
อั น ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาล การสั ม ภาษณ์ ผู้ นํ า ชุ ม ชนและสมาชิ ก ในชุ ม ชนที่
เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 3 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลนครสวรรค์ เทศบาลนครภูเก็ต ได้แก่ (1) ภาครัฐ คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล (2)
ภาคประชาชน คือ ผู้นําชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้อง (3) ภาคเอกชน คือ สถาบันการศึกษา
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 25 คน
ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยเรื่อง การบริหารท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวทางในการศึกษาตามรายละเอียด ดังนี้ (1) แนวทางการศึกษา (2) การเลือก
กรณีศึกษา (3) หน่วยการศึกษา (4) การวิจัยเชิงคุณภาพ (5) การนําเสนอข้อมูล

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

61

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

การศึกษากรณีศึกษา
ผู้วิจัยจึงเลือก 3 เทศบาล ซึ่งได้รับรางวัลในตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ด้านน้ํา
และด้านขยะ และพื้นที่สีเขียว และลักษณะพื้นที่ ๆ แตกต่างกันเรื่องของลักษณะกายภาพพื้นที่
ภูมิภาค คือ (1) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครสวรรค์ เพื่อเป็นแนวทางที่ดี
การบริหารท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมเมือง ครบทั้ง 3 ตัวชี้วัด และแต่ละพื้นที่สัมภาษณ์ 3 ภาคส่วน
ได้แก่ (1) ภาครัฐ คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล (2) ภาคประชาชน คือ ผู้นําชุมชนและ
สมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้อง (3) ภาคเอกชน คือ สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และ
เนื่องจากเป็นเทศบาลต้นแบบที่ได้รับรางวัลจะต้องมีตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้านแล้วที่ได้รับรางวัลคือส่วนที่ต้อง
ส่งพิจารณาที่เด่นที่สุดเท่านั้น และเมื่อครั้งต่อไปยังสามารถส่งตัวชี้วัดด้านอื่นเพื่อเข้ารับการพิจารณา
ต่อไป
ในการศึกษากรณีศึกษาจาก 3 โดยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interviews)
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ใน หลายลักษณะทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ และแบบพูดคุย
อย่างเป็นกันเอง ซึ่งในแต่ละรูปแบบนั้นจะแตกต่างตามผู้ที่ให้สัมภาษณ์ (key informants) และการ
สังเกตการณ์ แบบมีไม่มีส่วนร่วมในตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
สํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ า มกรณี ศึ ก ษา 3 กรณี ศึ ก ษา ได้ แ ก่
เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในประเด็น ซึ่งผู้วิจัยได้ผลจากการ
วิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีจัดการด้านคุณภาพน้ํา
ด้านคุณภาพอากาศ และด้านเมืองสะอาด ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
ด้านคุณภาพน้ํา พบว่า การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management--TQM)
น้ําเป็นสิ่งที่สามรถหมุนเวียนนํากลับมาใช้ ใหม่ได้แหล่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดมลภาวะในน้ํา ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของน้ําในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกต่างๆ มาก
เกินไป เกินกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถรักษาสมดุลของน้ําไว้ได้ แหล่งสําคัญที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การปนเปื้อน คือ (1) จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ําเสียหรือน้ําร้อน (2) จากชุมชนที่มีการปล่อย
น้ําเสีย หรือจากตัวอาคารบ้านเรือน ตลาด หรือโรงแรม (3) จากการทําการเกษตรกรรมที่มีการใช้ปุ๋ย
หรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากเกินไป ทําให้มีการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ํา (4) จากการทําปศุสัตว์ที่มีการ
ปล่อยน้ําเสีย มูลสัตว์ และซากสัตว์สู่แหล่งน้ําและ (5) จากกิจกรรมอื่นๆ เช่น การทําเหมืองแร่ เป็นต้น
ซึ่งจะชะล้างเอาอนุภาคของดินปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ํา และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจัดการ
ระบบการบริหาร จัดการคุณภาพน้ําระบบรวบรวมน้ําเสียที่สามารถรับน้ําเสีย ตะกอนเร่งแบบ MSBR
คือ การจัดการคุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ํา Membrane Sequencing Batch Reactor (MSBR) แบบ
เร่งตกตะกอน ซึ่งระบายมาจาก 71 ชุมชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เข้ามาสู่โรงบําบัดของ
สํานักกองช่าง ที่ควบคุมการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนอง
การบําบัดน้ําเสียมีค่าที่มาตรฐาน สามารถปล่อยลงแม่น้ําได้
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

62

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ในด้านการผลิตน้ําเทศบาลนครนครนครสวรรค์ ไม่มีปัญหาด้านทรัพยากรน้ําดิบเพราะใช้
แม่น้ําปิงที่มีจุดเชื่อมระหว่างแม่น้ําน่านกับแม่น้ําปิงมาบรรจบกัน แต่ทางเทศบาลมีที่ตั้งในบริเวณ
แม่น้ําปิง จึงมีต้นน้ําผลิตน้ําดิบที่ดี จึงส่งผลให้ค่า BOD ค่าต่ําสุด 6.25 คุณภาพน้ําเกินมาตรฐาน
(ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน BOD ≤ 20) ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของน้ํา ค่าเฉลี่ยรายปีของดัชนีคุณภาพน้ําที่
ตรวจวัด (pH, DO, BOD และ fecal coli form) (เทศบาลนครนครสวรรค์, โรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้ําต้นแม่น้ําเจ้าพระยา, งานดําเนินการ-และบํารุงระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย, 2560, หน้า 14)
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีจัดการด้านคุณภาพอากาศ พบว่า คุณภาพอากาศ มลพิษทาง
อากาศมาจากสามแหล่งหลัก: การเผาไหม้ถ่านหินอุตสาหกรรมและครัวเรือนการใช้พลังงานในการ
ขนส่งและอนุภาคแขวนลอยจากสถานที่ก่อสร้าง แนวทางหลักในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ได้แก่
การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ การปรับ โครงสร้ า งการลงทุ น ด้า นพลั ง งานการส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานการทําให้มาตรฐานการปล่อยมลพิษที่รัดกุมขึ้นการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
และการจํากัดยานพาหนะส่วนตัว คุณภาพอากาศ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด คือ ระดับความเข้มข้นของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ระดับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระดับความเข้มข้นของฝุ่น
ละออง นโยบายอากาศสะอาด
ควรมีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ ภาคเอกชนเป็นตัวแทนภาคประชาชน
และร่วมบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองร่วมกันในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต จึงทําให้คุณภาพอากาศของเมืองภูเก็ตดี และลดภาวะโลกร้อนด้วยการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์ ปั่นจักรยานชมย่านเมืองเก่า บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด ได้ร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต บริษัท
Ofo (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ให้บริการจักรยานสาธารณะจากประเทศจีน และบริษัท Obike (ประเทศไทย)
จํากัด ผู้ให้บริการจักรยานสาธารณะจากประเทศสิงคโปร์ มาให้บริการจักรยานสาธารณะ หรือ Bike
Sharing ที่จังหวัดภูเก็ต และได้เปิดให้บริการจักรยานสาธารณะ มีประมาณ 5,000 คัน และการพัฒนาจิต
ภาพเมืองด้วยการทาสีอาคารสมัยยุคตึกเก่าแบบชิโนโปรตุกีส ในย่านเมืองเก่า เทศบาลนครภูเก็ต โดย
ภาคเอกชนเป็นตัวแทนในการเสนอโครงการร่วมกับภาครัฐ โครงการ Smart Bus ที่เป็นระบบขนส่งของ
ภาคเอกชนบริการเดินทางรอบเกาะรถบัสที่มีความสมาร์ท เป็นต้นแบบที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะภูเก็ต ใช้เทคโนโลยีบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาใช้บริการสาธารณะ ลดโลกร้อน
เสนอโครงการ จักรยานเพื่อสัญจรและการท่องเที่ยว คือ จักรยาน Bike Sharing ใช้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และการอนุรักษ์ตรุษจีนปากน้ําโพที่เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นต้น
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีจัดการด้านเมืองสะอาด พบว่า การจัดการขยะการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย โดยสนับสนุนให้มีการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน (Refuse Derived Fuel-RDF) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเสริมให้เอกชนลงทุนและดําเนินการเชื้อเพลิงขยะ RDF คือ การนําขยะ
มูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพและคุณสมบัติทางเคมีให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะเทศบาลใช้ระบบการให้ผู้รับจ้างช่วงดําเนินการเพื่อ
ลดปัญหาตามความเหมาะสม โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีมาจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองหรือชุมชน สัมภาษณ์
เชิงลึก พบว่า เทศบาลทั้ง 3 แห่ง ไม่สามารถจัดการกับประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยอยู่ภายในเทศบาลหรือ
การเข้ามาตั วเมืองช่วงตอนกลางวั นและกลับไปตอนเย็นที่เป็นที่พักชานเมืองหรืออาศัยอยู่ในเทศบาล
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

63

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ใกล้เคียง และยังมีความร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะของทางเทศบาลการให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะโดยให้ทางเทศบาลพัฒนาแต่สามารถนําพื้นที่คืนได้ในอนาคต ให้ความ
ร่วมมือโครงการจัดการขยะแบบ 3Rs ตัวอย่างการบริหารท้องถิ่นที่ดี คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการจัดการ
เก็บขยะชุมชนและภาคเอกชนทุกวัน ปลูกจิตสํานึกในการลดขยะจากต้นทาง คือ ประชาชนลดปริมาณการ
ทิ้งขยะและการนําเทคโนโลยีจัดการกําจัดขยะ RDF ในอนาคตทั้งระบบโครงการหน้าบ้านหน้ามองที่มีการ
ประกวดระดับชุมชนมาเป็นเวลานานถึง 11 ปี โครงการถนนปลอดถังขยะที่สร้างจิตสํานึกลดการทิ้งขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์การจัดการขยะแบบ 3Rs เป็นต้น
ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ข้ อที่ 2 เพื่ อศึ ก ษาแนวทางในการนํ า ไปสู่ค วามสํ า เร็ จ ด้ า นการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมเมือง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (best practice) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการวิจัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของ
เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พบว่า มีแนวทางที่ดีส่งผลสําเร็จ
ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่ การศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีจัดการด้าน
คุณภาพน้ํา ด้านคุณภาพ อากาศ และด้านเมืองสะอาด พบว่า
1. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ ใช้ระบบเทคโนโลยีจัดการมลพิษการจัดการ
คุณภาพน้ําและการจัดการขยะ
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ ภาคเอกชนเป็นตัวแทนภาคประชาชนและร่วมบูรณาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองร่วมกันในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ การท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต จึงทําให้
คุณภาพอากาศของเมืองภูเก็ตดี และลดภาวะโลกร้อนด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปั่นจักรยานชมย่าน
เมืองเก่า พัฒนาจิตภาพเมืองด้วยการทาสีอาคารสมัยยุคตึกเก่าแบบชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่า เทศบาล
นครภูเก็ต และการอนุรักษ์ตรุษจีนปากน้ําโพที่เทศบาลนครนครสวรรค์
3. การคมนาคมสีเขียว คือ ภาคเอกชนเสนอโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รถเมล์
(smart bus) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและจักรยานสาธารณะ Bike Sharing เป็นการเสนอจาก
ภาคเอกชนในการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมเกาะภูเก็ต โดยเสนอผ่านเทศบาลนครภูเก็ตกับจังหวัดภูเก็ต
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดการลดภาวะโลกร้อน คือ การคมนาคมที่ใช้พลังงานสะอาด
4. ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ ภาครัฐ และภาคประชาชน มีความร่วมมือกันจัดให้
การศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการคัดแยกขยะชุมชนโดยผ่านชุมชนโดยผู้นําชุมชนเอานโยบายและ
การสนับสนุนองค์ความรู้ที่ได้รับวิทยาการจากภาครัฐในการให้ความร่วมมือในด้านการศึกษาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองในเขตเทศบาลให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน เช่น โครงการคัดแยกขยะ ธนาคารขยะเป็นต้น
5. การจัดการด้านสุขภาพประชาชนที่ดี คือ ภาครัฐและภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ถนนปลอดถังขยะ ที่ใส่ใจในเรื่องของโรคหรือมลพิษที่เกิดจากขยะ
เป็นพาหะนําโรค การบริหารท้องถิ่นมีนโยบายใส่ใจเรื่องสุขภาพของประชาชน ภารกิจของเทศบาลในเรื่อง
การจัดการสุขภาพ เช่น การจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสพัฒนาที่อยู่อาศัย จัดการขยะและน้ําเสีย และควบคุมสัตว์เลี้ยงเป็นต้น
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6. การให้ความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ ภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมือกันจัดการ
หน้าบ้านชุมชนเรื่องความสะอาด ได้แก่ การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (green
hotel) หรือสถานประกอบการ มีการรณรงค์ ผลิตผลฉลากเขียว ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
7. การมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ การมีส่วนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน ด้านจิตสํานึกลดการทิ้งขยะ การจัดการขยะตามแนวคิด 3Rs
8. การบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การบูรณาการทั้ง ภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน ในการจัดการขยะแบบ 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ้ํา และนํากลับมา ใช้ใหม่ ซึ่งหลักการนี้เป็นวิธีที่ยอด
เยี่ยมในการจัดการกับของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม
9. ความเข้มแข็งทางด้านการเมือง คือ การสืบเนื่องบริหารหลายสมัย การบริหารฝ่ายราชการ
การเมือง ที่มีนโยบายที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องการการวางแผนและสานต่อนโยบายการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นแบบระยะยาวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
10. เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในประเทศและโลก คือ บูรณาการเป็นระบบเครือข่ายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศและโลก ได้แก่ โครงการตามแนวทางขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นต้น
สรุปได้ว่า การบริหารท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ที่มีผลสําเร็จ ประกอบด้วย ภาวะผู้นํา
หรือความเข้มแข็งทางด้านการเมืองเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่สามารถนํานโยบายหรือตอบสนองนโยบายภาครัฐมา
ดําเนินการเป็นแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าใจบริบทของภาคประชาชนโดยผ่านผู้นําชุมชนและมีปัจจัยใน
การมองเห็นศักยภาพของพื้นที่ของตนเอง เช่น การมีทรัพยากรทางธรรมชาติของพื้นที่เขตปกครองตนเอง
และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนรวมทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ทํา
ให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนครสามารถบริหารท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนใน
พื้นที่ของตนเองได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การดําเนินการ และแนวทางในการแก้ไขจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง จากการวิจัย พบว่าปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง มีดังต่อไปนี้
1. ขาดการใช้ระบบเทคโนโลยีและงบประมาณ อธิบายได้ว่า การกําจัดน้ําเสีย MSBR และใช้ระบบ
เทคโนโลยีขยะแบบ RDF ที่ยังไม่เต็มรูปแบบ เนื่องจากติดเรื่องของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก
ส่วนกลาง ควรมีการกําหนดนโยบายด้าน สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก เช่น องค์กร-พั ฒนาชุ มชน (NGOs)
หน่วยราชการที่เกี่ ยวข้องภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานความร่วมมือของต่างประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ และสามารถ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในหลายรูปแบบ รวมทั้งด้านงบประมาณในการ
ดําเนินการป้องกันแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรแสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานดังกล่าว ทั้งหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ และหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งจะทําให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มาใช้ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้
องค์กรดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. ฝุ่นละอองบนท้องถนน เกิดจากจารจรเพิ่มขึ้น อธิบายว่า การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
ที่มี ร ะบบการผลิ ตขนาดใหญ่ การเติบ โตในระบบทุ นนิ ย มความก้ า วหน้า ทางเทคโนโลยี ด้า นการ
คมนาคมขนส่ง ความต้องการทรัพยากร แรงงานราคาถูก และตลาดใหม่ ๆ เหล่านี้ส่งผลให้บรรดา
บริษัทต่างพากันย้ายการผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังประเทศอื่น ๆ ในการกระจายอํานาจถ่ายโอน
ภารกิจได้ มีหลายด้านที่สําคัญ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ การคมนาคมขนส่ง (ทางบกและทางน้ํา)
สาธารณูปโภค (แหล่งน้ํา/ระบบประปาชนบท) สาธารณูปการ (การจัดให้มีตลาด/การจัดตั้งและดูแล
ตลาดกลาง การผั ง เมื อ ง การควบคุ ม อาคาร จะเห็ น ได้ ว่ า ภารกิ จ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในภารกิจที่สําคัญขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น
ซึ่งจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี ต้องดูแลเป็นภารกิจที่ต้องทําเป็นกิจวัตรทุกวัน เพราะไม่สารถควบคุมประชากรที่เข้ามา
ในชุมชนเมืองได้
3. ขาดจิตสํานึกในการทิ้งขยะและมลพิษ อธิบายว่า โครงการรณรงค์จัดการและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อ มภายใต้ก รอบแนวคิดที่ เรี ย กว่า การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน และหนึ่ง ในหน่ ว ยงานที่มี บทบาท
ในระดับนานาชาติว่าด้วยการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
คือ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม-แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งมีหน้าที่
สนับสนุนและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างจิตสํานึกของประชากรโลกต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านโครงการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้สื่อในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แผ่นพับ วิดีโอ สไลด์ หรือรายการวิทยุ ในการสร้างจิตสํานึกตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพิทักษ์รักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
4. รณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อธิบายว่า การที่ประชาชนในสังคมมีความร่วมมือร่วมใจ
กันพัฒนาความสามารถของตนในการควบคุม การใช้ การอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและรัก ษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การกําหนด
ประเด็นปัญหา หาสาเหตุปัญหา รวมทั้งการดําเนินการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย ใช้การ
คมนาคมสีเขียว เช่น รถเมล์ (smart bus) พัฒนาระบบขนส่ง เป็นการบริการสาธารณะ
อุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
อุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง มีดังต่อไปนี้
1. มีการชํารุดของระบบที่ช่วยการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ประปาอุดตันในท่อระบายน้ํา
อธิบายว่า เกิดการจากใช้งานเป็นระยะเวลานาน จึงต้องมีการบํารุงรักษา อย่างต่อเนื่องของระบบ
ควรมีงบประมาณในการซ่อมแซมและดูแลรักษาให้ใช้งานได้
2. การเพิ่มขึ้นของประชากร คือ ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรมนุษย์ที่
เพิ่มขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและยอมรับความรับผิดชอบในการควบคุมการเติบโต สังคมและวัฒนธรรมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนควรสอดคล้องกับระบบจริยธรรมวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนาท้องถิ่น การลงทุน
ทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน เป็นธรรม และเป็นของทุกคนจะสามารถนําสังคมฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ และ
การเมืองได้ และสําหรับสังคมที่กําลังพัฒนาการวางแผนครอบครัวและการควบคุมจํานวนประชากร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

66

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

มิให้เพิ่มมากและเร็วจนเกินไป เพราะการขยายตัวของเมืองซึ่งเกิดการจากผลกระทบของการย้ายถิ่น
ฐานเข้ามาของประชากรและอัตราการเกิดที่เพิ่มมากขึ้นและจะทําให้เกิดความยากจนมีผลกระทบกับ
การท้องถิ่นระดับภูมิภาคและส่งผลระดับประเทศและโลก
3. การเพิ่มขึ้นประชากรแฝง ซึ่งเป็นประชากรที่ภายในเมืองไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจาก
อาจเข้ามาอาศัยเฉพาะช่วงกลางวัน ซึ่งตอนเย็นอาจออกไปพักอาศัยที่นอกเขตปกครองของท้องถิ่น
หรือมาอาศัยที่หอพักหรือบ้านเช่า ก่อปัญหาการเพิ่มขึ้นของมลพิษควรให้ระบบนโยบายภาครัฐในด้าน
การวางผังเมือง เกิดการเติบโตของเมืองและด้านเศรษฐกิจ จึงมีการใช้ทรัพยากรมากขึ้นเนื่องจาก
จํานวนมี่มากขึ้นของประชากรที่ควบคู่ไปกับการเติบโตของเมือง และพื้นที่สีเขียวถูกคุกคามให้เหลือ
น้อยลง และจํานวนของรถยนต์ที่มากขึ้นจากความหนาแน่นของระบบขนส่งที่ต้องถูกควบคุมมลพิษ
ทางอากาศเป็นเรื่องที่เกิดจากนโยบายภาครัฐในการพัฒนาโดยทั้งสิ้น
4. การเพิ่มของเมืองและอาคาร ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินและอาคาร เช่น ความหนาแน่นของ
ประชากรใน เขตเมือง การใช้ที่ดินและอาคาร ประกอบด้วย ตัวชี้วัด คือ พื้นที่สีเขียว ความหนาแน่น
ของประชากร นโยบายอาคารเชิงนิเวศ นโยบายการใช้ที่ดิน ในด้านการใช้ที่ดินและอาคาร ยิ่งมีการ
เติบโตของอาคารมาก ก็แสดงว่า มีประชากรมากตามมา และก็จะมีมลพิษเพิ่มตามมาด้วย
5. พื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอกับเมือง คือ ดัชนีเมืองสีเขียว ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 8 ด้าน
ได้แก่ ด้านพลังงานและการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้านการใช้ที่ดินและอาคารด้าน
การขนส่งและจราจร ด้านการจัดการของเสีย ด้านการจัดการน้ํา ด้านการสุขาภิบาล ด้านคุณภาพ
อากาศ ด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ
1. การจั ดการสิ่งแวดล้อมด้า นเศรษฐกิ จ โดยการพัฒ นาเมือ งเทศบาลท้องถิ่น ควรมีก าร
พิจารณาถึงขีดความสามารถรองรับของเมืองในอนาคตถ้าขาดแผนการจัดการที่ดีจะทําให้เกิดปัญหา
ด้ า นต่ า ง ๆ ตามมาโดยเฉพาะปั ญ หามลพิ ษ ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ทั น สมั ย เข้ า ช่ ว ยจัด การด้ า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา เทศบาลท้องถิ่นต้องนํานโยบายและแผนพัฒนา
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติยังให้เกิดความชัดเจน มีอํานาจในการบังคับใช้ ควบคุม
คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ และด้านเมืองสะอาด ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย และพัฒนาพื้นที่สี
เขียวของชุมชน
3. การจัด การสิ่ง แวดล้อ มด้ า นสถาบัน เทศบาลท้ องถิ่ น ควรมี ภ าคเอกชนมีส่ ว นร่วมเป็ น
ตัวแทนประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการบูรณาการทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ

ภาคเอกชน

4. การจัด การสิ่ ง แวดล้อ มด้า นวัฒ นธรรม เทศบาลท้อ งถิ่น ควรสนับสนุนและส่ งเสริม ให้
ท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเมือง และจัดทําตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและให้
ความรู้ และการศึกษาให้กับชุมชน ภาคเอกชนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
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5. การพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคม ควรส่งเสริมการใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ได้แก่ นโยบายอาคารสีเขียว ขนส่งมลชนสีเขียว และการใช้พลังงานสีเขียว
เป็นต้น
6. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน
เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ และสนับสนุนผลผลิตภายในชุมชนเป็นฉลากเขียว (green label) และ
รณรงค์การใช้พลังงานทดแทน
7. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้ประชาชนมีการจัดการพลังงานร่วมกัน
ตั้งแต่ปลูกจิตสํานึกทางด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านการลดขยะมูลฝอย การประหยัดน้ํา และลดการ
ก่อมลพิษทางอากาศ ร่วมลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการใช้พลังงาน เป็นต้น
8. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านธรรมาภิบาล เทศบาลต้องมีความเข้มแข็งทางการเมืองเพิ่ม
ความเท่ าเทีย มกั นทุก ภาคส่วน และสนับ สนุ นการกระจายอํา นาจในด้ านการจั ดการสิ่ง แวดล้อ ม
และสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนสู่ระดับประเทศและระดับโลก

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน

1. การจัดการคุณภาพน้ํา

ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการคุณภาพอากาศ

3. การจัดการขยะมูลฝอย

แนวทางที่ส่งผลกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
1.ใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
6. การให้ความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7. การมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. การคมนาคมสีเขียว
8. การบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
9. ความเข้มแข็งด้านการเมือง
5. การจัดการด้านสุขภาพประชาชนดี
10. เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในประเทศและโลก

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 1 ตัวแบบการบริหารท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

68

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมมลพิษ. (2560). สถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2559. ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2560,
จากhttp://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm?
task=pcdreport-59final
เทศบาลนครนครสวรรค์, โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําต้นแม่น้ําเจ้าพระยา , งานดําเนินการและบํารุง
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย. (2560). รายงานการปฏิบัติงาน (monthly report)
ประจําวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560. นครสวรรค์: ผูแ้ ต่ง.
จําลอง โพธิ์บุญ. (2552). การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์-ทิพเนตร์
การพิมพ์.
Bertucci, G. (2005). Decentralization poverty reduction, empowerment and
participation. New York: Department of Economic and Social Affairs United
Nations.
Dodman, D., McGranahan, G., & Dalal-Clayton, B. (2013). Integrating the
environment in urban planning and management key principles and
approaches for cities in the 21st century. Nairobi, Kenya: United Nations
Environment Programme.
Haq, G., & Schwela, D. (2008). Foundation course on air quality management in
Asia. Stockholm, Sweden: Stockholm Environment Institute.
Jalilov, S.-M., Kefi, M., Kumar, P., Masago, Y., & Mishra, B. K. (2018). Sustainable urban
water management. Application for Integrated Assessment in Southeast Asia,
Sustainability, 10(1), 1-22.
Tui, W., & Shi, C. (2006). Urban environmental management in Shanghai
achievements, problems, and prospects. Environmental Management,
37(3), 307-321.

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

69

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
Solid waste management model in Bangkok
บวรลักษณ์ เสนาะคํา1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
2) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 3) หาปัจจัยพยากรณ์
ที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อํานวยการ
หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ตามเขตการปกครอง ทั้งหมด 10 เขต จํานวน 380 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงตามลําดับ
ค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการเก็บขนขยะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ
รายได้ ด้านการแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกที่พยากรณ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานครได้ดีที่สุดคือ ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยมีน้ําหนักการ
พยากรณ์สูงที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยระบบการจัดการ ส่วนปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้ําหนักน้อย
ที่สุด แต่มีน้ําหนักการพยากรณ์ในทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย จากผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทั้งสองร่วมกันสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานครได้ถึงร้อยละ 86.6 (R2=.866) เว้นแต่ปัจจัยทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ส่งผล
โดยตรงต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร แต่มีผลทางอ้อมผ่านปัจจัยกระบวนการและ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, ขยะมูลฝอย, สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
Abstract
This research aims to study 1) the level of waste management in Bangkok 2)
the causal factors influencing in waste management in Bangkok 3) to be a waste
management tool forecasting factor In Bangkok, the group used the research were
380 sampling sites in Bangkok metropolitan area. Sampling was performed by multistage random sampling.
The results show that solid waste management in Bangkok is at a high level
when classified according to the information described below. Solid waste disposal
and waste disposal optimization
1

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
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By checking whether users are viewing more information about solid waste
management in Bangkok work with diabetes patients free of charge. The monitoring
of solid waste management in Bangkok was 86.6 (R2 = .866). For more information on
public participation solid waste management in Bangkok has not been investigated.
Keywords: management, solid waste, The Bangkok Metropolitan, Administration (BMA)
บทนํา
การบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ ขยะในเมื อ งไทยเป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น เวลาหลายสิ บ ปี ที่
เจ้าหน้าที่ทางราชการ หน่วยงานวิจัย สถาบันทางการศึกษา พยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหา
เรื่องขยะล้นเมืองทั้งๆ ที่มีการระดมงบประมาณต่างๆ มากมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปดูงานที่ต่างประเทศ
ใช้งบประมาณในการรณรงค์ให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา มีการนําเทคโนโลยีมากมายเข้ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา แต่ปัจจุบันยังไม่มีที่ไหนในประเทศไทย สามารถจัดการขยะได้อย่างครบวงจร ตามสิ่งที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันสาเหตุหลักที่ไม่สามารถจัดการขยะได้สืบเนื่องมาจาก ประชาชนยังยึดติดกับการ
แก้ไขปัญหาขยะแบบเดิมๆ คือการนําขยะไปทิ้งในจุดที่ตนเองคิดว่ามีความสะดวกสบาย หรือนําไปฝัง
กลบ และไม่มีผู้ใดยอมเสียสละให้มีการสร้างโรงกําจัดขยะในบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยตนเอง จาก
สาเหตุหลักๆ เหล่านี้ทําให้การแก้ไขปัญหาขยะ ยังคงไม่มีความคืบหน้าและก่อให้เกิดปัญหาหนักขึ้น
ทุกวัน ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน แนวทาง วิธีการ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ซึ่งแล้วแต่บริบทของการบริหารจัดการในพื้นที่นั้นๆ หรืออาจใช้ลักษณะเด่น
ของแต่ละพื้นที่มาแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ
ปัจจุบันระบบการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครพบว่า มูลฝอยทั่วไปที่เก็บ
ขนได้ถูกกําจัดด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) เป็นวิธีการหลัก คิดเป็นร้อยละ 88
ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด ส่วนมูลฝอยที่เหลือบําบัดด้วยเทคโนโลยีการหมักทําปุ๋ย (Composting) ขยะมูล
ฝอยที่รวบรวมได้จะถูกขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง คือ อ่อนนุช หนองแขม และท่าแร้ง แม้ว่าขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะได้รับการบําบัด/กําจัดอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณขยะมูลฝอยยังคงเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วตามการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร อีกทั้งปัญหาสถานที่ฝังกลบมูล
ฝอย ทําให้ในอนาคตจะเกิดข้อจํากัดในการหาสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ดังนั้น ขยะมูลฝอยจึงนับเป็นปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ ซึ่งแนวโน้มการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
เพื่อนํามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ในรูปของทรัพยากรต่อไป (สํานักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร, 2558)
จากปัญหาของการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครยังพบว่าปัญหาที่
ยังเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันจะเป็นการหาพื้นที่ที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยซึ่งถ้าปราศจากพื้นที่ที่ใช้ในการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนเมืองและชนบท และต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนโดยตรง ซึ่งทางกรุงเทพมหานครควรมีมาตรการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดว่าควรมีการบริหารจัดการกับขยะที่จะเข้ามาในพื้นที่อย่างไรให้น้อยลงก่อนที่จะ
ทําการฝังกลบ ควรมีการดําเนินการในส่วนไหนจึงจะทําให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในการ
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บริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
และการปลูกฝังจิตสํานึกการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินการจัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเกิดจิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีอิทธิพลในการกระตุ้นจิตสํานึกต่อความรับผิดชอบร่วมกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะมูลฝอยชุมชน โดยเริ่มจากการให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ด้วยสาเหตุที่กล่าวมานั้นจึงทําให้เกิดประเด็นในการศึกษาหาปัจจัยเชิงสาเหตุแห่งการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับขยะมูลในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงเพื่อนําไปพัฒนาการบริหารจัดการขยะใน
การลดปริ มาณขยะมู ลฝอยในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร และลดปั ญหาขยะมู ลฝอยที่ มี มลพิ ษต่ อสุ ขภาพ
สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อนต่อไป จากสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดการ
วิจัยในหัวข้อปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 . เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยระบบการจัดการส่งผลทางตรงต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยส่งผลทางตรงต่อการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
3.ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลทางตรงต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
4. ปัจจัยระบบการจัดการส่งผลทางอ้อมต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยระบบการจัดการขยะมูลฝอย ปัจจัย
กระบวนการและเครื่องมือเก็บขยะมูลฝอย และปัจจัยระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ขอบเขตด้านพื้นที่ สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการขยะมูลฝอยภายในสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต จํานวน 27,549 คน
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : 2557)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10 เขต จํานวน 380 คน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

72

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สุ่มเขตการปกครองด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ได้เขต
การปกครองดังนี้ บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง หนองจอก คันนายาว บางเขน หลักสี่ มีนบุรี วังทองหลาง
และคลองสามวา ขั้นตอนที่ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาในแต่ละเขตการปกครองด้วยวิธีการสุ่มตาม
สะดวก การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Schumacker and Lomax (1996). Hair et al
(1998) ด้วยการกําหนดขนาดตัวอย่าง 1 พารามิเตอร์ต่อ 20 ตัวอย่าง ได้ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ
19×20 = 380 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 ลักษณะของข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ดังนี้
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับระบบการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครตาม
ทฤษฎีการบริหารจัดการแบบครบวงจร มีทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการ
ดําเนินกิจกรรม ด้านการจัดการมูลฝอย และด้านติดตามผลการดําเนินการ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะของ
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย ด้านผู้คัด
แยกขยะมูลฝอย ด้านยานพาหนะเพื่อเก็บรวบรวมขยะ และด้านเส้นทางการจัดเก็บ
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
มีทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการเก็บขนขยะ ด้านแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ และด้านการบริหารจัดการรายได้
ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียน
แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารการจัดการขยะของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
หาคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถาม พร้อม
ทั้งรายละเอียดหัวข้อการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (index of
item-objective congruence : IOC) เท่ากับ
การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการนําแบบสอบถามไปทดลองกลุ่มตัวอย่างที่
คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(alpha-coefficient) วิธีการของครอนบาค (Cronbach) คะแนนแต่ละข้อต้องไม่ต่ํากว่า 0.70 โดยผล
จากการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยภาพรวม เท่ากับ 0.8793
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยคํานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2.การวิเคราะห์ปัจจัยระบบการจัดการ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยกระบวนการและ
เครื่องมือ ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะห์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานครด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยพิจารณาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistics) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน RMR (Root mean
square residual) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI (Goodness–of–fit index) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน AGFI (Adjusted goodness – of –fit index) และกระบวนการปรับแก้รูปแบบที่ไม่
กลมกลืน (Model modification) ด้วยค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification indices)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทําการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 201 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.9 มีอายุ 36 – 45 ปี จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 มีสถานภาพสมรส จํานวน 220 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.9 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีประสบการณ์
ทํางานมากกว่า 5 ปี จํานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2
ระบบการจั ดการขยะมู ลฝอยในกรุ งเทพมหานครภาพรวม อยู่ ในระดั บมาก ( x =3.50)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก ( x =3.53) รองลงมาคือ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก ( x =3.51) ด้านการดําเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( x =3.50)
และด้านติดตามผลการดําเนินการ อยู่ในระดับมาก ( x =3.46)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x =4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x =4.45) รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.43) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.36) และ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x =4.35)
กระบวนการและเครื่องมือเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x =3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก
( x =3.59) รองลงมาคือ ด้านเส้นทางการจัดเก็บ อยู่ในระดับมาก ( x =3.56) ด้านการคัดแยกขยะมูล
ฝอย อยู่ในระดับมาก ( x =3.42) และ ด้านยานพาหนะ อยู่ในระดับมาก ( x =3.41)
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x =3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการเก็บขนขยะ อยู่ในระดับมาก
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( x =3.58) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการรายได้ อยู่ในระดับมาก ( x =3.51) ด้านแก้ไขปัญหา
การกําจัดขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก ( x =3.47) และ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ
อยู่ในระดับมาก ( x =3.44)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมการโครงสร้าง

ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
จากภาพ ค่าสถิติพิจารณาการผ่านเกณฑ์หลังปรับ CMIN = 63.376 ผ่านเกณฑ์, DF = 59
ผ่านเกณฑ์, P = 0.141 ผ่านเกณฑ์, CMIN/DF = 1.073 ผ่านเกณฑ์, GFI = 0.928 ผ่านเกณฑ์, AGF
= 0.901 ผ่านเกณฑ์, RMR = 0.019 ผ่านเกณฑ์, PGFI = .317 ผ่านเกณฑ์
จากโมเดลสมการโครงสร้ างปั จจั ยเชิ งสาเหตุ ที่ มี ผลต่ อการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ และปัจจัยระบบการจัดการร่วมกันพยากรณ์ต่อการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครในทิศทางบวก ชี้ให้เห็นว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานครเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ และปัจจัยระบบการจัดการกับขยะ
มูลฝอยซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ร่วมกันสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในทิศทางบวก ส่วนปัจจัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไม่ส่งผลทางตรงต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร แต่ส่งผลทางอ้อม
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ปัจจัยระบบการจัดการขยะมูลฝอย และปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุโดย
การแยกเป็นประเด็นรายปัจจัยได้ดังนี้
ภายใต้ปัจจัยระบบการจัดการ พบว่า ตัวแปรด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีน้ําหนักองค์ประกอบ
สูงที่สุด เท่ากับ 1.061, R2 =.881 รองลงมาคือ ตัวแปรด้านการติดตามผล มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ
1.00, R2 =.811 ตัวแปรด้านการดําเนินกิจกรรม มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .967, R2 .871 และน้อยที่สุด
คือ ตัวแปรด้านการวางแผน มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ.930, R2 =.718
ภายใต้ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
มีน้ําหนักองค์ประกอบสูงที่สุด เท่ากับ .887, R2 =.825 รองลงมาคือ ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.000 , R2 =.798 ตัวแปรด้านการมีส่วนวมในการรับผลประโยชน์
มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .886, R2 =.738 และน้อยที่สุดคือ ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .870, R2 =.605
ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ พบว่า ตัวแปรด้านการคัดแยกขยะ มีน้ําหนักองค์ประกอบสูง
ที่สุด เท่ากับ 1.086, R2 = .814 รองลงมา ตัวแปรด้านยานพาหนะลําเลียงมีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ
1.042, R2 =.605 ด้านเส้นทางลําเลียง มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.000, R2 = .814 และน้อยที่สุดคือ ตัว
แปรด้านภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .992, R2 =.673
ส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านที่เป็นผล
เนื่องมาจากปัจจัยเชิงสาเหตุมากที่สุดคือ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ มีน้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.072, R2 =.814 รองลงมาคือ ด้านแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยมีน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
1.017, R2 = .749 ด้านการบริหารจัดการรายได้ มีน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 1.000, R2 = .821 และน้อย
ที่สุดคือ ด้านคุณภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย มีน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .977, R2 =.849
การอภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1.พบว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแล้ว
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นรายด้านโดยเรียงจากลําดับค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านคุณภาพการ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการรายได้ ด้านแก้ไข
ปั ญหาการกํ าจั ดขยะมู ลฝอย และน้ อยที่ สุ ด ด้ านการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการกํ าจั ดขยะ ชี้ ให้ เห็ นว่ า
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร การเพิ่มคุณภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยถือว่าต้อง
ให้ความสําคัญและต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เนื่องจากว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่
ละวันมีจํานวนมาก ถ้าขาดการให้บริการการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้บริการแล้ว ย่อมส่งผลทําให้เกิด
ปัญหาขยะล้นพื้นที่ ผลที่ตามมาคือการเกิดมลภาวะไม่ว่าจะเป็น มลภาวะทางกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้
เมื่ อพิ จารณาจากผลการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยั นกั บพบว่ า การบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยใน
กรุงเทพมหานครนั้น ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ จะเป็นตัวแปรที่มีน้ําหนักการพยากรณ์สูง
ที่สุด ส่วนประกอบในปัจจัยดังกล่าวคือประเด็นของการวางแผนการกําหนดเส้นทางเส้นทางเก็บขนขยะมูล
ฝอย รวมถึงการตรวจสอบการจราจรเส้นทางเก็บขนเป็นปัจจัยย่อยสนับสนุนเพิ่มเติม ส่วนปัจจัยอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยที่สอดรับกับปริมาณขยะมูลฝอยแต่ยังไม่เพียงพอต่อการเก็บขน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

76

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ขยะต้องใช้วิธีการสลับวัน เพื่อเปลี่ยนเส้นทางในการเก็บขนขยะ ในด้านการแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย
พบว่าสามารถดําเนินตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเหมาะสม แต่การจัดหาสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นค่อนข้างเป็นไปได้น้อยมาก นอกจากนี้ยังพบว่าการสร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการปัญหาขยะยังมีความคล่องตัวน้อยมาก เนื่องจากว่าภาคเอกชนยังคิดว่า
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่อยู่ไกลตัวเอง ส่วนปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ พบว่ามีการ
วางแผนนําไปสู่การกําหนดแนวทางการปรับปรุงสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยอีกทั้งยังมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการจัดการขยะให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอยู่เสมอ ๆ เนื่องจากการดําเนินการดูแลและเดินระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สุดท้ายด้านการบริหารจัดการรายได้ มีการ
กําหนดอัตราค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่มีความเหมาะสมทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเก็บ
รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยต่ําลง รวมถึงลดปัญหาการใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพ เว้นแต่การจัดจ้างจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการเก็บจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อเป็นการลด
ภาระสํานักงานเขตยังไม่มีความชัดเจน จากผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ Boadi and
Kuitunen (2003) การจัดการขยะมูลฝอยในเมือง Accra ประเทศกานา ไม่ค่อยมีความเหมาะสม เนื่องจากไม่
มีการควบคุมการขยายตัวของชุมชน และปริมาณขยะมูลฝอยที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังขาดแคลนงบประมาณ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทําให้เป็นปัญหาของเมืองใน
การจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอย ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ที่สําคัญ เนื่องจากข้อจํากัดในการเก็บขยะมูล
ฝอยตามบ้านเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่บุคคลมีรายได้ต่ํา ขยะจะถูกทิ้งเกลื่อนกลาด ตามหน้าบ้านเรือนส่วน
ในกลุ่มมีรายได้สูง และปานกลางมีประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีความโดดเด่นเพื่อพยากรณ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานคร มากที่สุดคือ ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ รองลงมาคือ ปัจจัยระบบการจัดการ ส่วน
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลน้อยที่สุด ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ร่วมกันอธิบายการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยได้ถึงร้อยละ 86.6 จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ในอีกระดับหนึ่ง
ก็พบว่าปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ และปัจจัยระบบการจัดการ เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีมีผลต่อการ
บริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยในกรุ งเทพมหานครในทิ ศทางบวกต่ อการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยใน
กรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทิศทางบวก
หมายถึง ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือและปัจจัยการจัดการ ทั้ง 2 ปัจจัย นั้นสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและ
ไม่ควรตัดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งออกจากระบบการจัดการ ส่วนปัจจัยที่เหลือคือปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไม่ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร แต่กับมีผลทางอ้อมสนับสนุน
ผ่านปัจจัยระบบการการจัดการและปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือโดยเฉพาะในปัจจัยการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีน้ําหนักการพยากรณ์สูง เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อคําถามพบว่า การให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมคัดแยกประเภทขยะ เช่น เศษกระดาษ พลาสติก ขวดแก้วหรือขยะมีพิษ ก่อนนําไปทิ้งลงถังขยะ
นอกจากผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ Intrator, Jessica.(2002) ศึกษาการจัดการขยะ
มูลฝอยภายในชั้นของเขตเมือง ผลการศึกษา พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยที่ดีต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจาก
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ผู้อยู่อาศัยในเขตนั้นๆ รวมทั้งต้องมีการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ต้องมีการวางแผนร่วมกันมีการสร้างหลักการบริหารจัดการเพื่อเป็นรูปแบบการปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดลองรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยในเขตชั้นในปรับเปลี่ยนนิสัยการดูแลขยะมูลฝอยทั้งการ
นํามาใช้ใหม่การแยก ขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาหนูไปพร้อมกัน ผลการทดลอง พบว่า เขตพื้นที่ที่มีการ
รณรงค์มีการจัดการขยะมูลฝอยทีถ่ ูกวิธีเพิ่มขึ้น จํานวนขยะมูลฝอยที่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ลดลง ชี้ให้เห็นว่า
การคัดแยกขยะช่วยในการลดปริมาณขยะลง ทําให้ระบบการบริหารจัดการนั้นไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
ขณะที่พื้นที่เปรียบเทียบซึ่งไม่มีการรณรงค์มีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น และพบว่า การรับรู้ข่าวสาร ความเข้าใจ
สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษารายได้และทรัพย์สินมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ชั้นของเขตเมือง
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่พยากรณ์การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในกรุงเทพมหานครที่ความเหมาะสมกับพื้นที่ได้ดีที่สุด คือปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ ส่วนปัจจัย
รองได้แก่ปัจจัยระบบการจัดการขยะมูลฝอย แต่จากการวิจัยพบว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่พบ
การส่งผลในทางตรง แต่ส่งผลในทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ ทั้งนี้สาเหตุรายย่อย
ที่ส่งผลต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย จะเป็นเรื่องการรณรงค์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ในการใช้สินค้าและบริการต่างๆ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะก่อให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น และการสร้าง
รูปแบบวิธีการลดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย นอกจากนี้แล้วก็ต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า นําสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้วกลับมาใช้อีก ส่วนปัจจัยย่อยอื่นคือ การวางแผน
นั้นควรจะมีการทบทวนแผนการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครเมื่อพบข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข
นอกจากนี้การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การติดตามความก้าวหน้าและการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ก็ถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การออกนโยบายให้มีกิจกรรมคัดแยกและนําขยะมูลฝอย
เพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการ เช่น การจัดตั้งศูนย์รีไซเคิลชุมชน การตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
ของชุมชน การนําขยะอินทรีย์ไปทําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน้ํา และการให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการลด คัด
แยก ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ จากผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้อง
กับการวิจัยของไอแมม (Imam, 2008) ในประเทศแอฟริกา พบว่า มีปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย
โดยปัญหาที่กระทบต่อระบบการจัดการคือ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และการดําเนินงานโดยเฉพาะ
ในเมืองอมูจา จําเป็นต้องมีการบริการเก็บรวบรวมขยะที่เชื่อถือได้ รวมทั้งรถเก็บขนที่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
และควรจะมีขนาดบรรทุกเพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรมีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณ
ในการฝังกลบ นอกจากนั้นควรมีการรวบรวมกันของคนในชุมชนรวมทั้งผู้เก็บขนขยะหรือองค์กร หรือเทศบาล
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นในด้านการตลาดควรมีการสนับสนุนให้นําขยะกลับมาใช้ใหม่ ควรมีการ
วางแผนและกําหนดนโยบายรวมทั้งกฎหมายพร้อมทั้งกรอบการปฏิบัติงานในการจัดการขยะ งบประมาณก็
เป็นสิ่งสําคัญที่ควรพิจารณา เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบว่า การติดตามผลการดําเนินการยังพบว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น
ดังนั้นเพื่อให้เห็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดจุดบกพร่องแล้วสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
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ควรมีการติดตามผลการดําเนินการอย่างใกล้ชิด รวมถึงประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการขยะน้อยเกินไป ดังนั้นการทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
ควรเปิดรับความคิดเห็นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทําให้
การบริหารจัดการขยะนั้นแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบว่าภายใต้ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ ตัวแปรด้านยานพาหนะเพื่อ
เก็บรวบรวมขยะยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่ที่ให้บริการเท่าที่ควรดังนี้ควรให้สํานักงานเขตนั้นเพิ่มปริมาณ
ยานพาหนะในการเก็บขนให้มีในทุกพื้นที่และเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
3. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการออกนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย โดยการกําหนดการเก็บขยะโดยมีการแยกเก็บขยะในแต่ละวันที่แ ตกต่างกัน
ออกไป เช่น วันจันทร์จะเก็บขยะในรูปแบบขยะแห้ง และวันอังคารเก็บขยะในรูปแบบขยะเปียก ส่วน
อีกวันอื่นอาจจะเป็นการเก็บขยะในรูปแบบสารพิษ เพื่อเป็นการสร้างลักษณะนิสัยประชาชนนั้นให้มี
การคัดแยกขยะไปในตัวโดยปริยาย
ในการทําวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทําดังนี้ ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยในด้านอื่น
ๆ เช่นด้านรูปแบบการรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะก่อนการนํามาทิ้ง หรือ การทิ้งขยะแต่ละชนิดในวัน
อื่น ๆ ที่แตกต่างกัน
และควรมีการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาประเด็นที่สําคัญอย่างจริงจังที่ใช้ในการบริหารจัดการขยะทั้งภาคส่วนของประชาชน
และภาครัฐ
เอกสารอ้างอิง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2557). ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนประชากรของเขต
กรุงเทพมหานคร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2558 จาก
http://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByProvince.php?year=57
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2556). การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.(2553). แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 –2559.
กองแผนงานและประเมินผล. กรมควบคุมมลพิษ.. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558.
ทองใบ สุดชารี. (2548). ทฤษฎีองค์การวิเคราะห์แนวความคิดทฤษฎีและการประยุกต์.กรุงเทพฯ:
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วิภาเพ็ญ เจียสกุล.(2536).พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่ชั้นกลาง
กรุ ง เทพมหานคร,วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล.
สํานักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร.2558. การจัดการสิ่งปฏิกูล.รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
2556 – 2558.
Boadi and Kuitunen. (2003). Municipal Solid Waste Management in the Accra
Metropolitan Area, Ghana. The Environmentalist, 23, 211-218.
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

79

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

Imam A., Mohammed B., Wilson D.C., Cheeseman C.R. (2008). Solid waste
management in Abuja, Nigeria. Waste Management. 28: 468-472
Schumacker, E. R., & Lomax, G. R. (1996). A beginner’s guide to structural equation
modeling.Mahwah,NJ:Erlbaum.Intrator,Jessica.2002.Trash,Rats,Recycling:
Communication aboutGarbage Management in the Urban Core. Philadelphia :
lippineoth Coppy.

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

80

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

การตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นของไทย
Decision Making on Renewable Energy Policies in Local Level in Thailand
1

ยุทธจักร งามขจิต พัด ลวางกูร

2

บทคัดย่อ
การวิจัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1.วิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นของไทย
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นของไทยโดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเฉพาะกรณี
และสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) ได้แก่ 1.อบต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 2.
อบต.นาเสียว อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ 3.อบต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 4.อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5.อบต.ดอนขวาง อ.เมือง จังหวัดอุทัยธานี 6. อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 7.อบต.จอมบึง
อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี 8. อบต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แห่งละ 7 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย
การวิเคราะห์โดยการจําแนกข้อมูล 1.อบต.คลองน้ําไหล อบต.นาเสียว มีวิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายตามตัวแบบ
ผสมผสานและตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัด อบต.ป่าเด็งและอบต.หนองตาแต้ม ใช้วิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายตามตัว
แบบเพิ่มเติมจากเดิมบางส่วนและตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัด อบต.ดอนขวาง อบต.หินดาด อบต.จอมบึง และอบต.
ตําบลปากทรง ใช้วิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายตามตัวแบบเพิ่มเติมจากเดิมบางส่วน 2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
นโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นของไทยในภาพรวมพบว่า งบประมาณเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือก
นโยบายพลังงานทดแทนท้องถิ่น รองลงมาคือการสนับสนุนจากภาครัฐ การมีส่วนร่วม ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและ
บทบาทของผู้นําท้องถิ่นตามลําดับ ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 1.ในการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น
ของไทย ควรใช้วิธีการตัดสินใจแบบผสมผสาน ทั้งในตัวแบบเหตุผล ตัวแบบส่วนเพิ่มเติมจากเดิมบางส่วน โดยมองในภาพ
กว้างและเจาะลึกในบางประเด็นที่เป็นปัญหาและพิจารณาความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนใน
ระดับท้องถิ่น 2.งบประมาณมีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น ดังนั้น ภาครัฐควร
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันตัดสินใจ
เลือกนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น
คําสําคัญ : การตัดสินใจ ,นโยบายสาธารณะ,พลังงานทดแทน,ท้องถิ่น

Abstract
The purposes of the research were to 1) investigate the process on the selection of
alternative energy policies for local areas in Thailand, and 2) survey the factors influencing the
decision making on the choices of the alternative energy policies for local areas in Thailand. It
was a qualitative research on a case study basis. The tool for data collection was In-Depth
Interview with 56 key informants from across eight areas ( 7 samples from each area) including 1)
Klong Nam Lai Sub-District Administration Organization, in Klonglan District, Kamphaeng Phet
Province, 2) Na Siew Sub-District Administration Organization, in Muang District, Chaiyaphum
Province,3)Pa Teng Sub-District Administration Organization,in Kangkrachan, Phetchaburi Province, 4) Nong
1
2

นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย์ที่ปรึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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Ta Tam Sub-District Administration Organization, in Pranburi District, Prachuabkirikhan Province, 5) Don Kwang Sub-District
Administration Organization, in Muang District, Uthai Thani Province, 6) Hin Dard Sub-District Administration Organization,
in Huay Tha Lang, Nakhon Ratchasima Province, 7) Chombueng Sub-District Administration Organization, in Chombueng
District, Ratchaburi, 8. Pak Song Sub-District Administration Organization, in Phato District, Chumphon Province. Inductive
Content Analysis was employed for data analysis based on category scheming.
The findings were as follows:
1. Klong Nam Lai Sub-District Administration Organization, Na Siew Sub-District Administration Organization
used mixed model and bounded rational model. Pa Teng Sub-District Administration Organization Nong Ta Tam SubDistrict Administration used incremental model and bounded rational model.
Don Kwang Sub-District Administration, Hin Dard Sub-District Administration Organization, Chombueng Sub-District
Administration Organization, and used incremental model.
2.The highest impact factor influencing the decision making on the choices of the alternative energy policies
for local areas in Thailand was the government budget allocation, followed by the government other supports, public
engagement, public knowledge about alternative energy, and the roles of communities’ leaders, respectively.
Recommendations from the study were as follows:
1. The decision making on the choices of the alternative energy policies for local areas in Thailand should be
balanced on the basis of both the rational model and the incremental model. The policies should be emphasized on
both the breadth and the depth of the area information, in terms of the problems occurred in the area, and the
worthiness of the investment to be considered from the designated policies.
2. The budget from government was an important factor on the policy decision making. Therefore, the
government should allocate more and consistent financial support to the local areas to ensure the sustainability of the
development. In addition, the local administration organizations, as well as general public in each particular area should
pay more attention and help making decision by engaging themselves to find out what policies best benefited their
communities.
Keywords : Decision Making , Public Policy, Renewable Energy,Local

บทนํา
การใช้พลังงานที่มากขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ได้ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการสร้างพลังงานทดแทนยังเป็นทางเลือกใน
การบริโภคพลังงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น (วารสารสํานักนโยบายและแผนพลังงาน, 2542,
หน้า8) กระแสการสร้างพลังงานทดแทนจะเป็นทางเลือกที่นิยมนํามาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องพลังงาน
ที่ลดน้อยลง แต่ยังมีข้อจํากัดในการตัดสินใจเลือกพลังงานทดแทนมาใช้ กล่าวคือ ประการแรก การ
พั ฒ นาแหล่ ง พลั ง งานทดแทนยั ง ขาดการสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ทั้ ง ในด้ า นงบประมาณ บุ ค ลากร
ผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ประการที่สองการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนไม่มีแนวทางหรือรูปแบบ
ที่เหมาะสม ประการที่สาม คือการมุ่งสร้างพลังงานทดแทนมากเกินความจําเป็น กระทั่งทําให้เกิดการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกพืชพลังงานแทนแหล่งอาหาร ประการที่สี่ ขาดแคลนองค์กร
ที่มีความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทน ประการที่ห้า ยังไม่มีการบังคับใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็น
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รูปธรรม และประการสุดท้าย คือแนวทางการจัดการยังคงถูกกําหนดจากส่วนกลางโดยขาดกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากระดับท้องถิ่นในการวางแนวทางของการบริหารจัดการ (Institute for Sustainable Energy
Policies, 2013 ,p.39)
ข้อจํากัดดังกล่าวนําไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไข โดยให้รัฐกําหนดนโยบายพลังงานเป็นนโยบาย
สาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานอย่างจริงจังและเป็นการลดข้อจํากัดด้านงบประมาณได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากการพัฒนานโยบายพลังงานเป็นวิธีการที่ประหยัดงบประมาณและทําให้เกิดกรอบแนว
ทางการดําเนินงานที่เหมาะสม (Jessie L. Todoc,2003,p.15) นอกจากนี้การมีนโยบายพลังงานทดแทนยัง
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระจายตัวและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค(Emily
Boyd,2009,p.28)
สําหรับประเทศไทยได้มีการนําแนวคิดการจัดการพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นมาใช้โดยมี
การกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยังมีการวางหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรโดยเปิดโอกาส
ให้ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องส่วนถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดการพลังงานหรือดําเนินการโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชนด้วยการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมทัศนคติเรื่องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
และใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งยังให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการคิด ทําจนจบกระบวนการ กระทั่งเกิดเป็นแผนพลังงานชุมชน ทั้งในส่วน
ของชุมชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,2551,หน้า.3)
นอกจากนี้การศึกษาการตัดสินใจนโยบายพลังงานทดแทนยังมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความเป็นศาสตร์ ในด้านแนวคิดการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ ซึ่งการศึกษาเรื่องการตัดสินใจนั้น
จะช่วยเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในส่วนกระบวนการ การตัดสินใจเพื่อสร้างความ
เข้าใจถึงปัญหาสาธารณะและเกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริง
โดยไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเชิ ง นามธรรมหรื อ เชิ ง ปรั ช ญา(Beckman,Norman,1966,p.96) และทํ า ให้ ไ ด้
กระบวนการหรือการสร้างสรรค์ที่สามารถทํานายผลที่จะเกิดจากทางเลือกแต่ละทางเลือก อันเป็น
แนวทางปฏิบัติในนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะทําให้เกิดข้อสรุปที่เรียกว่า“ตัวแบบ”ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการ
พัฒนาทฤษฎีด้านนโยบายสาธารณะ(William Fox, 2007,p.65) และการเข้าถึงวิธีการศึกษาการ
ตัดสินใจนโยบายสาธารณะตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ให้แก่รัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากการศึกษาจะทําให้เข้าถึงเหตุผลของการตัดสินใจและ
ค้นหาการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะต้องการ (สมบัติ ธํารงธัญ
วงศ์,2554,หน้า.356)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกโยบายพลังงานทดแทนต่อการจัด
การพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการในสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์และเป็นแนวทางการพัฒนาการตัดสินใจนโยบายสาธารณะของไทยต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการตัดสินใจ
ตัวแบบการใช้ความสมเหตุสมผลอย่างครบถ้วน
(rational comprehensive model)
1. กําหนดปัญหาและสาเหตุของสภาพปัญหา
2. กําหนดวัตถุประสงค์และการกําหนดทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าแต่ละทางเลือกและ
เปรียบเทียบทางเลือก
4. เลือกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์
มากที่สุด
ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน
(incremental model)
1. ยอมรับความถูกต้องในอดีต
2. ใช้ข้อมูลเดิมมาพิจารณา
3. ปรับเปลี่ยนจากเดิมเพียงเล็กน้อย
ตัวแบบการผสมผสานระหว่างทางกว้างและทางลึก
(mixed scanning)
1. ใช้ข้อมูลเดิมพิจารณาคํานวณความคุ้มค่าบางส่วน
2. การตัดสินใจแปรผันตามผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวแบบความมีเหตุผลอย่างมีขอบเขตอย่างจํากัด
(bounded rationality model)
1. การตัดสินใจอยู่ภายใต้ข้อมูลที่จํากัด
2. การเลือกเป็นไปตามผู้มีอํานาจตัดสินใจ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ
เลือกนโยบายพลังงาน
ทดแทน
1. การสนับสนุนจากภาครัฐ
2. งบประมาณ
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในท้องถิ่น
4. บทบาทของผู้นําท้องถิ่น
5. ความรู้ด้านพลังงาน
ทดแทน

แนวทางและขอบเขตการศึกษา
การศึ กษาวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพประเภทการศึ กษาเฉพาะกรณี ผู้ วิ จั ยได้ พิ จารณาคั ดเลื อกพื้ นที่
กรณีศึกษา จากตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมนโยบายสาธารณะของกระทรวงพลังงาน ส่งผลให้มีกรณีศึกษาทั้งสิ้น
8 พื้นที่ได้แก่.อบต. คลองน้ําไหลอ.คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 2.อบต.นาเสียว อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ
3.อบต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 4.อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.อบต.ดอนขวาง อ.เมือง จังหวัดอุทัยธานี 6. อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 7.อบต.จอมบึง
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อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี 8.อบต.ตําบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพรและใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบ
เฉพาะเจาะจงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นประกอบไปด้วย
ได้แก่นายกอบต.หรือปลัดอบต.ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจเลือกนโยบายสาธารณะโดยตําแหน่งอย่างละ 1 คน สมาชิก
อบต.ในฐานะผู้มีส่วนในการตัดสินใจเลือกนโยบายตามหน้าที่อย่างละ 3 คนและกลุ่มสุดท้ายคือประชาชนผู้มี
ส่วนร่วมและได้นับผลจากการตัดสินใจนโยบายพลังงานทดแทนรวมอย่างละ 3 คนจํานวน 24 คน รวมทั้งสิ้น
56 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคําถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น
แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า
เพื่ อให้ มี แนวคํ าถามที่ ชั ดเจนและเอกสารที่ เกี่ ยวกั บนโยบายพลั งงานทดแทนในพื้ นที่ กรณี ศึ กษาเช่ น
ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานทดแทน ศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ นโยบายสาธารณะและโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นที่มีการบรรจุไว้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปีในช่วงระยะเวลา 2557-2559 ของพื้นที่ศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการศึกษาและ
สามารถตอบคําถามงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน
สรุปการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น
วิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น
วิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทน
ตัวแบบการใช้
ตัวแบบ
ตัวแบบ
กรณีศึกษา
เหตุผลอย่าง
เพิ่มเติมจาก
ผสมผสาน
สมบรูณย์
เดิมบางส่วน
กลุ่มที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ
1.อบต.คลองน้ําไหล

2.อบต.นาเสียว

3.อบต.ป่าเด็ง

4.อบต.หนองตาแต้ม

กลุ่มที่ไม่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ
5.อบต.ดอนขวาง

6.อบต.หินดาด

7.อบต.จอมบึง

8.อบต.ปากทรง


ตัวแบบการ
ใช้เหตุผล
อย่างจํากัด





จากตาราง 1 การเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทน พบว่า วิธีการตัดสินใจ
เลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นของไทยมี 3 ตัวแบบ คือ 1.ตัวแบบเพิ่มเติมจากเดิมบางส่วน
2.ตัวแบบผสมผสาน 3.ตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัดโดยมีรายละเอียดดังนี้
อบต.คลองน้ําไหล อบต.นาเสียว อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ มีตัวแบบการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงาน
ทดแทนที่เหมือนกัน 2 ตัวแบบได้แก่ ตัวแบบผสมผสานและตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัด
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อบต.ป่าเด็งและอบต.หนองตาแต้ม มีตัวแบบการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนที่เหมือนกัน
2 ตัวแบบได้แก่1.ตัวแบบเพิ่มเติมจากเดิมบางส่วนและตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัด
ส่วนอบต.ดอน อบต.หินดาด อบต.จอมบึง อบต.ตําบลปากทรง อ.พะโต๊ะ มีการตัดสินใจที่เหมือนกัน
คือตัวแบบเพิ่มเติมจากเดิมบางส่วน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นของกรณีศึกษาทั้ง 8 ท้องถิ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น
การสนับสนุน บทบาทของ งบประมาณ การมีส่วนร่วม ความรู้ด้าน
กรณีศึกษา
จากภาครัฐ
ผู้นําท้องถิ่น
ของท้องถิ่น
พลังงานทดแทน
ของชุมชน
กลุ่มที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ
1.อบต.คลองน้ําไหล



2.อบต.นาเสียว




3.อบต.ป่าเด็ง



4.อบต.หนองตาแต้ม 


กลุ่มที่ไม่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ
5.อบต.ดอนขวาง



6.อบต.หินดาด



7.อบต.จอมบึง



8.อบต.ปากทรง



จากตาราง 2 เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนใน
ระดับท้องถิ่นของไทยแต่ละพื้นที่ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทน
ในระดับท้องถิ่นของไทย ได้แก่ 1การสนับสนุนจากภาครัฐ 2. บทบาทของผู้นําท้องถิ่น 3.งบประมาณ
4.การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และ5.ความรู้ด้านพลังงานทดแทนของชุมชน
สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาวิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น
ของไทย ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกบรรจุนโยบายพลังงาน
ทดแทนไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557-2559 จากการศึกษาทั้ง 8 กรณีศึกษาพบว่ามี
ทั้งสิ้น 3 ตัวแบบโดยสามารถเรียงลําดับได้ดังนี้
1.ตัวแบบเพิ่มเติมจากเดิมบางส่วนเป็นวิธีการตัดสินใจที่ใช้มากที่สุดและใช้ทั้ง 8 กรณีศึกษา
โดยเป็นการนํ านโยบายที่ยึด ถือนโยบาย โครงการและการใช้จ่ายต่ างๆของรัฐ บาลที่มี อยู่เดิม มา
ปรับเปลี่ยนข้อมูลด้วยการเพิ่มหรือลดจํานวนงบประมาณ จํานวนกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมเพียง
เล็กน้อย สอดคล้องกับแนวคิดของCharles E.Lindblom (1959p.79-88)ที่ว่า เห็นว่าผู้ตัดสินใจส่วน
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ใหญ่จะไม่ได้พิจารณานโยบายหรือข้อเสนอทั้งหมด การวิเคราะห์นโยบายจะยึดถือนโยบาย โครงการ
ของรัฐบาลที่มีอยู่เดิมเป็นเกณฑ์และการยึดถือโครงการที่ดําเนินการมาก่อนแล้วเนื่องจากข้อมูลเดิม
นั้นได้รับการทดสอบความถูกต้องมาแล้ว เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจและไม่ต้องการให้
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนื่องจากการตัดสินใจที่ผ่านมามีผลของการดําเนินงานและได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนทําให้ผู้ตัดสินใจต้องการที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดจากในการตัดสินใจๆ สอดคล้อง
กับHenry,1995,p.305)ที่ว่าการผลักดันให้เกิดการพิจารณาหรือวิเคราะห์โครงการไม่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่
ผู้ตัดสินใจนโยบายไม่สามารถทําได้ เนื่องจากกิจกรรมของรัฐบาลโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องดังนั้น
การพิจารณาโดยเพิ่มหรือลดโครงการเพียงเล็กเพื่อให้ผัตัดสินใจมีความสะดวกรวดเร็ว
2. ตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัด เป็นวิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนของ
อบต.คลองน้ําไหล อบต.นาเสียว อบต.ป่าเด็งและอบต.หนองตาแต้ม โดยเป็นการตัดสินใจภายใต้
ข้อจํากัดของมนุษย์ที่มีเหตุผลอย่างมีขอบเขตอย่างจํากัด เช่นความรู้ ข้อมูลงบประมาณในการทํานาย
อนาคตและการวิเคราะห์ทางเลือกเนื่องจากความรู้ความสามารถของผู้ตัดสินใจมีข้อจํากัดที่ใช้ เช่นไม่
มีความรู้ด้านพลังงานทดแทนของอบต.คลองน้ําไหลและอบต.หนองตาแต้ม ระยะเวลาที่สั้นและเร่งรีบ
ไม่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้ ส่งผลให้จําเป็นต้องตัดสินใจภายใต้ข้อจํากัดที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด(Bounded Rationality) ของSimon ที่ว่ามนุษย์มีข้อจํากัดในการคาดคะเนอนาคต ทําให้ใน
การคํานวณผลได้ผลเสียอย่าง มีประสิทธิภาพไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในที่สุดมนุษย์จะเลือกหนทางที่ดู
ดีที่สุดหรือบ่อยครั้งมนุษย์ก็ปล่อยให้อารมณ์มามีผลต่อการตัดสินใจไปเสียเลย (Harmon and
Mayer,1986,p.147) เนื่องจากความสามารถที่จํากัดของมนุษย์ที่จะทําการตัดสินใจอย่างถูกต้องอย่าง
สมเหตุสมผล ข้อจํากัดนี้ไม่เพียงมาจากลักษณะองค์การที่ผู้บริหารต้องทําการตัดสินเท่านั้น แต่ยังมาจาก
ข้อจํากัดทางด้านด้านสติปัญญาของมนุษย์ (Psychologival Limitations of Human Cognition) และ ที่เห็น
ว่าการตัดสินใจตามระเบียบกฎเกณฑ์ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาจนกลายเป็นงานประจําเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้
ตัดสินใจต้องทํา
3. การตัดสินใจตัวแบบผสมผสาน (Mixed Scaning ) เป็นการตัดสินใจของอบต.คลองน้ํา
ไหลและนาเสียวซ่งเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัวขึ้นอยู่กับแปรผันไปตามขนาด
(magnitude) ของเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ ทั้งในด้านขอบเขต (scope) และผลกระทบ (effect) และ
กระบวนการการตัดสินใจที่แตกต่างกันอาจจะเหมาะสมกับธรรมชาติที่แตกต่างกันของเรื่องที่จะต้อง
ตัดสินใจเป็นวิธีการของอบต.คลองน้ําไหลและอบต.นาเสียว พิจารณาได้จากการประเมินผลงานที่ผ่าน
มาและการพิ จ ารณาทรั พยากรมาเป็ นวิ ธี การตั ดสิ นใจพร้ อมกั นเพื่ อหาความเป็ นไปได้ ในการปฎิ บั ติ
ความคุ้มค่าและลดความเส่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาดสอดคล้องกับ(Etzioni,1986,p.8) ที่ว่าผู้ตัดสินใจ
สามารถใช้ประโยชน์จากทั้งตัวแบบหลักการเหตุผล และตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ต่างกัน ในบางกรณีการตัดสินใจอาจใช้การเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย
จากของเดิมที่มีอยู่อาจจะพอเพียง แต่ในบางกรณีอาจจําเป็นต้องใช้การสํารวจตรวจสอบอย่างละเอียด
และคํานวณความคุ้มค่าตามตัวแบบของหลักการเหตุผลและการตัดสินใจว่าไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
ตายตัวขึ้นอยู่กับแปรผันไปตามขนาด (magnitude) ของเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ ทั้งในด้านขอบเขต
(scope) และผลกระทบ (effect) และกระบวนการการตัดสินใจที่แตกต่างกันอาจจะเหมาะสมกับ
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ธรรมชาติ ที่แตกต่างกันของเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ สอดคล้องกับHogwood and Gunn,1984,p.171) ที่ว่า
ทางเลือกที่ ผู้ตัดสินใจเลือกนั้นอาจจะมาจากข้อมูลเดิมที่หมู่และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของทรัพยากร
ซึ่งเป็นการยากที่ผู้ตัดสินใจจะทําการเลือก ดังนั้นผู้ตัดสินใจอาจดําเนินการทั้ง 2 วิธีไปพร้อมกันเพื่อให้เกิด
ความเป็นไปได้ในการปฎิบัติและลดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับ
ท้องถิ่นของไทย สรุปผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับ
ท้องถิ่นของไทยในภาพรวมพบว่า งบประมาณเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงาน
ทดแทนท้องถิ่น รองลงมาคือการสนับสนุนจากภาครัฐ การมีส่วนร่วม ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและ
บทบาทของผู้นําท้องถิ่นตามลําดับ
1. ปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นส่วนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจพิจารณาได้จากการได้รับงบประมาณจาก
พลังงานจังหวัดของกรณีศึกษาที่มส่วนสําคัญในตัดสินใจเลือกพลังงานทดแทนขึ้นในเผนพัฒนา 3 ปีของอบต.
ดอนขวาง อบต.หินดาด อบต.จอมบึงและอบต.ปากทรง ที่มีการใช้วิธีการตัดสินตามตัวแบบเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมจากเดิมบางส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของWade and Curry, (1970,p.36)ที่ว่าการจัดงบประมาณ
ของรัฐบาลควรจะพิจารณางบประมาณให้จัดสรรเพิ่มขึ้นได้จนกระทั่งบรรลุผลตอบแทนสูงสุดเพื่อให้เกิดระบบ
การตัดสินใจที่จะส่งเสริมการก่อรูปนโยบาย สอดคล้องกับAnderson(2010)ที่วาจํานวนงบประมาณประจําที่
ไม่มีการปรับเปลี่ยนมากนัดจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจคงที่ไม่มีการพัฒนามากนัก อย่างไรก็ตามนอกจาก
งบประมาณที่มาจากการสนับสนุนของภาครัฐงบประมาณที่มาจากภาคประชาชนยังเป็นส่วนสําคัญของการ
ตัดสินใจด้วยแบบเปลี่ยนแปลงในส่วนเพิ่มที่อบต.คลองน้ําไหล สอดคล้องกับ(H.George Fredericleson,
1980, p. 19) ที่ว่างบประมาณของประชาชนเป็นเสรีภาพในการทีจ่ ะผลิตสินค้าบริการคือสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิด
การตัดสินใจแบบซ้ําๆ
อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่องและเพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจส่งผลให้โครงการ
ด้านพลังงานทดแทนไม่มีความต่อเนื่องในการดําเนินการแสวงหาทางเลือกอื่นๆ และเป็นข้อจํากัดที่ต้องมีการ
ปรับขนาดของโครงการลง ซึ่งสอดคล้องกับ(Lindblom,1968)ที่ว่าการขาดงบประมาณเป็นอุปสรรคสําคัญของ
ผู้กําหนดนโยบายที่ทําให้ความสามารถในการทํานายไม่เพียงพอสอดคล้องกับงานวิจัยของคงศักดิ์ คุ้มราษี
(2549)จํานวนงบประมาณมีผลต่อการตัดสินใจสอดคล้องกับ(อุทัย เลาหวิเชียร, 2542 ,หน้า 322-323)
ข้อจํากัดของการตัดสินใจในหน่วยงานราชการคือไม่มีงบประมาณเพียงพอสําหรับใช้ในกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
2. ปัจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐมีผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะพิจารณาได้จาก
การทําโครงการบ่อหมักชีวภาพ ของอบต.คลองน้ําไหล อบต.ป่าเด็ง อบต.จอมบึงและการแจกโซล่าเซลล์ให้กับ
อบต.ป่าเด็งและปากทรง รวมทั้งการฝึกอาชีพและการศึกษาดูงานให้กับอบต.ดอนขวางและอบต.หินดาด
ล้วนส่งผลให้เกิดการตัดสันใจตามตัวแบบเปลี่ยนแปลงในส่วนเพิ่มทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐหรือส่วนกลางมีความ
พร้อมในการดําเนินนโยบายพลังงานทดแทนมากกว่าท้องถิ่น ส่งผลให้การตัดสินใจของท้องถิ่นบางครั้งต้องมี
รัฐชี้นําหรือเป็นต้นแบบของการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และคณะ (2550)
ที่ว่าบทบาทของสถาบันพลังงานเป็นส่วนที่ทําให้เกิดนโยบายพลังงานทางเลือกในประเทศไทย โดยเฉพาะการ
ให้ข้อมูลและการทําเป็นแบบอย่าง และสอดคล้องกับคํากล่าวของ Kingdon(1984)ที่ว่ารัฐจะเข้าไปสนับสนุน
การตัดสินใจให้เป็นไปตามระเบียบวาระนโยบายเนื่องจากรัฐคือตัวอย่างท่ท้องถิ่นต้องปฎิบัติตามมีความ
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สอดคล้องกับ (Spering,Hvelplund & Mathiesen, 2011, p.1338) ที่ว่าภาคส่วนของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการพลังงานของท้องถิ่นร่วมกัน เป็นการสะท้อนความต้องการจากระดับท้องถิ่นไปเพื่อเป็นนโยบายใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและและสอดคล้องกับงานวิจัยSzarka (2006,p.81)ที่ว่าการตัดสินใจจะ
เกิดขึ้นได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งนี้การการสนับสนุนจะมีหลายลักษณะเช่นการสนับสนุนให้
องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ใช้เหตุผลมาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิสาขา ภู่จินดา(2552,หน้า250)ที่ว่าภาครัฐควรเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้ด้านพลังงานทดแทนเพื่อให้
ชุมชนมีนโยบายและแผนการจัดการพลังงานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยรรยงศ์ อัมพวา (2550) ที่ว่า
ความรู้ของด้านพลังงานทดแทนจะทําให้นโยบายและการพัฒนาพลังงานทดแทนเกิดความยั่งยืน
3. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นคือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนรวมกลุ่มกันเสนอปัญหาต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจ เช่น การเสนอปัญหาเรื่องกลิ่นปศุสัตว์ การไม่
มีไฟฟ้าใช้ของอบต.ป่าเด็งและหนองตาแต้ม เป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจนโยบายพลังงานทดแทนใน
ท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับสมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (2553,หน้า 279)ที่ว่าบทบาทและอิทธิพลของการรวมกลุ่มเพื่อ
เรียงร้องจนเป็นมติมหาชนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายของผู้นําประเทศหรือผู้นําองค์การต่างๆได้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yasushi Maruyama, 2007ทีว่ ่าการมีส่วนร่วมในสังคม และการร่วมมือร่วม
ใจกันระหว่างผู้ดําเนินการ(Actor)มี ผลต่อการเรียกร้องให้เกิ ดการยอมรับแนวคิดด้านพลั งงานทดแทน
นอกจากนี้การมีส่วนรวมยังรวมถึงการรับข้อเสนอจากที่ประชุมอบต.และการร่วมมือกันเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาสอดคล้องกับงานวิจัยของRogers, Simmons, Convery and Weatherall, (2008: 4217-4226)
โครงการพลังงานทดแทนที่ประสบความสําเร็จจะมีการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวโน้มที่ประชาชนจะ
ให้การยอมรับมีมากกว่าที่จะมีการพัฒนาจากบนลงล่าง และรูปแบบควรเป็นขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่
สอดคล้องกับLaswell (1971)ที่ว่าการคํานึงคํานึงถึงปัญหาที่ใช้ในการตัดสินใจจะต้องมาจากการรับฟัง
ข้อเสนออย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้นโยบายมีความเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ(วีรศักดิ์ เครือเทพ
,2551) ที่ว่าการกําหนดแนวนโยบายที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่าย ความร่วมมือใน
การทํางานระหว่างกันนับเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในขณะนี้ และการศึกษาและผลักดันให้มีการจัดตั้งเครือข่าย
การทํางานร่วมกัน จะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากขึ้นในอนาคต มีความเกี่ยวข้องกับการทํางานระดับเครือข่าย
ท้องถิ่นกับการกระจายอํานาจในภาพรวม หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเป็นตัวแสดงหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ
ในระบบเครือข่ายท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังค้นพบว่าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเข้ามามีบทบาท แก้ไขปัญหา
สาธารณะในระดับท้องถิ่นอย่างหลวมๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ปัจจัยด้านความรู้ด้านพลังงานทดแทนของชุมชนการมีความรู้ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจากการ
สืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการใช้พลังงานจากธรรมชาติเพื่อการเกษตร เช่น ระหัดวิดน้ํา และการมีผู้รู้ด้าน
พลังงานทดแทนในชุมชน ส่งผลให้เกิดพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ที่มีที่เหมาะสมกับชุมชน นอกจากนี้ยัง
นําไปสู่ความเข้าใจถึงความจําเป็นของการบรรจุเผนพลังงานแทนและการดําเนินโครงการ เช่น ในอบต.นาเสียว
และอบต.ป่าเด็ง สอดคล้องกับ(พิเชษฐ์ ผดุงสุวรรณ์ 2551) ที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการพลังงานชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของ
การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
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5. ปัจจัยด้านบทบาทผู้นําท้องถิ่น มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทน เป็นไปตามคํา
กล่าวของKingdon(1984)ที่ว่าผู้กําหนดนโยบายหรือผู้นําการตัดสินใจคือส่วนสําคัญที่ผลักดันให้เกิดการนํา
ปัญหาเข้าสู่วาระนโยบาย โดยบทบาทของผู้นําเป็นตัวแทนของประชาชนในการการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกและรับฟังปัญหาของชุมชน รวมทั้งอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานด้านพลังงานทดแทน
สอดคล้องกับ Steers (1997,p.55) ที่นิยามไว้ว่าผู้นําคือคนที่ได้ใช้ความสามารถในการแยกแยะ การบริหารงาน
และการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ, 2545,หน้า 103)
ที่กล่าวว่าความรู้และบุคลิกภาพของผู้บริหาร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของการประชุมและทักษะความเป็นผู้นํา
ส่งผลต่อคุณภาพของการตัดสินใจ รวมทั้งWildavsky (1974,p85)ที่อธิบายว่าความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหา
เสรีภาพทางความคิดเห็น คุณค่าของการแก้ไขปัญหา คุณธรรมที่ใช้ในการตัดสินใจผู้กําหนดนโยบาย ล้วนมีผล
ต่อการตัดสินใจแทบทั้งสิ้น
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1.งานวิจัยครั้งต่อไปควรจะทําการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจนโยบายพลังงานทดแทน
กับนโยบายด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่นําไปสู่ความเข้าใจการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ
ในระดับท้องถิ่นมากขึ้น
2.การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อสร้างทฤษฎี
ทําให้ไม่สามารถทดสอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไปควรเป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน Mixed Methods Research เพื่อให้เกิดการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานวิจัย
3. งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจในครั้ ง ต่ อ ไปควรเพิ่ ม การศึ ก ษาภาครั ฐ ที่ ม าจาก
ส่วนกลางและภาคเอกชนเพื่อทําการเปรียบเทียบแนวทางการตัดสินใจนโยบายพลังงานทดแทนให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. นโยบายพลังงานในท้องถิ่น ต้องสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนการมีส่วนร่วมในชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ท้องถิ่นใช้วิธีการที่หลากหลายในการตัดสินใจ เช่น การพิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่
เพื่อให้เกิดนโยบายพลังงานทดแทนเกิดความยั่งยืน
2.การจั ดสรรงบประมาณควรให้ ประชาชนและองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่ นร่ วมกั นจั ดสรร
งบประมาณเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ
3.นโยบายการสนับสนุนทรัพยากรและการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐในลักษณะชี้นําให้
ปฎิบัติตามโดยไม่ได้มาจากการตัดสินใจร่วมกันกับท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่ง แต่ควรจะเป็นกับ
การให้ความสําคัญกับการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนกับคนในท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนเกิดการต่อยอด
ทางความคิดและสามารถพึ่งพาตนเองได้
4.ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตัดสินใจ
เช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการเสนอปัญหา เรียกร้องปัญหาและอธิบายปัญหา รวมทั้งให้มีส่วน
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ร่วมในการปฎิบัติ เช่นการทดลองเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยพลังงานทดแทน ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการตัดสินใจ เพื่อให้นโยบายพลังงานทดแทนมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ข้อเสนอแนะทางปฎิบัติ
1.ผลงานวิจัยพบว่างบประมาณมีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับ
ท้องถิ่น ดังนั้น งบประมาณควรมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันและนโยบายพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
2.ผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนจากภาครัฐควรมุ่งเน้นด้านองค์ความรู้ทําให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานทดแทนเป็นไปในลักษณะพึ่งพาตนเอง เช่นการใช้วัตถุดิบและมีภูมิปัญญาของคนในชุมชน รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์แนวคิดด้านพลังงานทดแทน การชี้แจงถึงความจําเป็นของการใช้พลังงานทดแทนให้กับ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
3.ผลงานวิจัยพบว่าบทบาทของผู้นําท้องถิ่นนอกจากจะอนุมัติโครงการตามหน้าที่แล้วควรให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหาและเปิดโอกาสให้ชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เช่นพื้นที่
อบต.นาเสียวที่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําและมีการเรียกร้องให้อบต.ที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจช่วยเหลือ เกิดการรับทราบปัญหาในพื้นที่นําไปสู่การใช้ภูมิปัญญาด้านพลังงานทดแทนของคนใน
พื้นที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว ทําให้กระบวนการเริ่มต้นการตัดสินใจเริ่มต้นจากท้องถิ่นและสิ้นสุดด้วยตัวท้องถิ่น
เอง ส่งผลให้ชุมชนมีแนวคิดพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทน นอกจากนี้การมีบทบาทประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดนโยบายพลังงานทดแทน
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Research on Human Resource Management Issues of
PPP Enterprises: A Case Study
Li Sun & Chanchai Bunchapattanasakda
Abstract
The increase of employees, the minimum wage, as well as the increase of
salary constitute the major factors to rising labour costs. Except the salary costs,
invisible costs incurred by employee turnover have negative impacts on corporate
profit margins. Some studies have verified the impact of human resource
management practices on the overall organizational turnover rate, and the negative
relationship between employee satisfaction and employee turnover. Since turnover
intention is easier to predict than actual turnover, this study attempted to find out
the deficiencies of HRM practices of a PPP (Public Private Partnership) enterprise
through the survey of employee satisfaction with six HRM practices, and employee
turnover intention. The research findings show that employees have a very low
satisfaction with six practices, and a higher turnover intention, recruitment, career
planning, performance management and compensation have a significant negative
relationship with employee turnover intention. The HRM deficiencies of state-owned
enterprises are also found in the HRM practices of the PPP enterprise in this study. In
order to reduce employee turnover, this paper put forward some improvement
suggestions: increasing internal recruitment, establishing career assistance centre,
publicizing performance evaluation index and results and increasing the proportion of
performance salary.
Keywords: PPP Model, Human Resource Management, Employee Satisfaction,
Employee Turnover
1.Introduction
According to Aon Hewitt (2016) “Human Capital Intelligence (HCI) study”, the
annual salary increase rate for Chinese employees in 2016 averages 6.7%. The
average turnover rate is 20.8%, with voluntary turnover rate at 14.9% and involuntary
turnover rate at 5.9%. This report covers over 3,000 enterprises in first-tier cities such
as Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen and major second-tier and third-tier cities,
spanning across a number of industries including hi-tech, Internet, real estate,
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finance, healthcare, auto, machinery and industrial manufacturing, consumer goods,
retails, chemical, logistics, engineering and hotel. Among the above industries, the
salary increase of the Internet industry is 10.3%, ranking the first, and voluntary
turnover of the Internet industry is 27%, ranking the second after the Hotel industry.
Besides, Ni Baijian, principal consultant and head of Executive Compensation and
Corporate Governance consulting, Aon Hewitt, says: “Leading private enterprises are
more aggressive in long term incentives than state-owned enterprises and foreign
investment enterprises. But this report did not mention public-private partnership
enterprise in China. Besides, employees’ voluntary turnover has substantial negative
impacts on the companies especially costs, potential loss of valuable knowledge,
skills and organizational knowledge. That is why it becomes a critical issue to take
address (Kessler, 2014). The case company is a cross-border e-commerce platform
enterprise under the PPP model which belongs to the Internet Industry. Is this
company’s voluntary turnover rate as high as Aon Hewitt reported? As a matter of
fact, turnover intention has been widely used in past research as an appropriate
dependent variable as it is linked with actual turnover. Bluedorn (1982) and Price and
Muller (1981) recommended the use of turnover intention over actual turnover
because actual turnover is more difficult to predict than intentions as there are many
external factors that affect turnover behaviour.
2.Objectives of Study
1) To investigate employee turnover intention
2) To investigate employee satisfaction with six HRM practices
3) To examine the correlation between employee satisfaction with the six
HRM practices and employee turnover intention
3. Literature Review
3.1 PPP Model
Different scholars and organizations have different definitions of PPP (Public-Private
Partnership). United Nations Economic Commission for Europe (2008) defines that PublicPrivate Partnerships aim at financing, designing, implementing and operating public sector
facilities and services. World Bank (2015) believes that Public-private partnerships are longterm contracts between a private party and a government agency that strive to provide a
public asset or service in which the private party bears both some risk and some
management responsibility.
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The Canadian Council for Public-Private Partnerships (2018) defines Public-private
partnerships (P3s) as partnerships between governments and the private sector to build
public infrastructure like roads, hospitals or schools, or to deliver services. The US National
Council for Public-Private Partnerships (2018) defines public-private partnerships as a
means of utilizing private-sector resources in a way that is a blend of outsourcing and
privatization. PPPs can involve the design, construction, financing, operation and
maintenance of public infrastructure or facilities, or the operation of services, to meet
public needs. In China, National Development and Reform Commission (2014) refers to the
government and social capital cooperation (PPP) model as interest sharing, risk sharing, and
long-term cooperation with social capital established by the government’s efforts to
increase public product and service supply capacity and increase supply efficiency,
through franchising, purchase of services, and equity cooperation.
3.2 Human Resource Management
Human resource management (HRM) is a term which is familiar to managers
because the contribution of human resources to success of firms has been emphasized
through these compliment words “excellence, quality, innovation, and entrepreneurship”
(Krulis-Randa,1990). Mathis &Jackson (2002) elaborated activities and roles of HRM. The
authors divided HR management activities into several groups including HR planning and
analysis, equal employment opportunity, staffing, HR development, compensation and
benefits, health, safety and security, employee and labour-management relations. Dessler
(2003) defined HRM as the process of acquiring, training, appraising, and compensating
employees, and attending to their labour relations, health and safety, and fairness
concerns.
Byars and Rue (2008) gave six major functions of human resource management
according to Society for Human Resource Management: human resource planning,
recruitment, and selection; human resource development; compensation and benefits;
safety and health; employee and labour relations and human resource research. Ding and
Kam (2015)’s study focuses on four essential HRM practices: recruitment, training and
development, performance management and reward management because they are
directly related to sourcing and retaining skilled logistics work force.
3.3 Employee Turnover
Turnover refers that an employee terminates the labour relationship with a
company and no longer receives remuneration from the enterprise (Mobley, Horner
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& Hollingsworth, 1978). Price (1977) divided turnover into two situations: one is the
employee turnover driven by the subjective tendency of the individual to leave the
company, which is called voluntary turnover; the second is the termination of labour
relations conducted by the company, which is called involuntary turnover. Voluntary
turnover represents a divergence from traditional thinking (Hom and Griffeth, 1995)
by focusing more on the decisional aspect of employee turnover, in other words,
showing instances of voluntary turnover as decisions to quit. Although employee
turnover is a widely studied phenomenon, there is still no reason why people leave
their organization. Voluntary turnover is not conducive to the stability of enterprises
and increase the labour costs of enterprises. Thus, employees’ voluntary turnover is
increasingly becoming a research topic among the academia and management
practitioners.
3.4 Employee Satisfaction and Employee Turnover
The negative relationship between employee satisfaction and employee
turnover have been verified by many researchers in human resource management
field. For example, high turnover and absenteeism are said to be related to job
dissatisfaction (Saifuddin, Hongkraclent & Sermril, 2008). Firth et al. (2004) pointed out
the experience of job stress, lack of commitment in the organization; and job
dissatisfaction make employees to quit. The Mobley model (Lee, 1988.) was a
landmark conceptual piece that persuasively explained the process of how job
dissatisfaction can lead to employee turnover. Mobley theorized that job
dissatisfaction leads an employee (1) to think about quitting, which may help that
employee to lead in. (2) To evaluate the expected usefulness of searching for
another job and the costs associated with quitting the current job. From the
evaluation, 3) an intention to search for alternative jobs may occur, which in turn
likely leads the employee 4) to intend searching for alternative jobs and 5) to the
evaluation of the acceptability of any specific alternatives. From that second
evaluation, the employee would likely 6) compare the new alternatives to the
current job which in turn can lead to 7) an intention to quit, and eventual employee
turnover. This study attempted to examine the relationship between job satisfaction
and employee turnover intention from the perspective of human resource
management practices.
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4.Research Hypotheses:
Hypothesis 1: There is a significant relationship between employees’
satisfaction with recruitment and employees’ turnover intention.
Hypothesis 2: There is a significant relationship between employees’
satisfaction with training and employees’ turnover intention.
Hypothesis 3: There is a significant relationship between employees’
satisfaction with career planning and employees’ turnover intention.
Hypothesis 4: There is a significant relationship between employees’
satisfaction with performance management and employees’ turnover intention.
Hypothesis 5: There is a significant relationship between employees’
satisfaction with compensation and employees’ turnover intention.
Hypothesis 6: There is a significant relationship between employees’
satisfaction with incentives and employees’ turnover intention.
5.Research Methods
This research uses mix methods which are quantitative and qualitative
approach. Multiple linear regression analysis is used to test the relationships between
independent variables (six HRM practices) and dependent variable (employee
turnover intention) according to the sample data from the questionnaire. Personal indepth interview is used to understand the existing HRM policy of case company. The
primary data was gathered through semi-structured interview with the HR manager,
and structured questionnaire for first-line office staff of case company. The secondary
data in this study was collected through published journals, books, reports,
government and commercial portals.
The questionnaire consists of four parts. The first part is demographics of
respondents, including gender, age, education, working period. The second part is the
survey scale of six HRM practices of the organization, including recruitment (5 items),
training (3 items), career planning (4 items), performance management (6 items),
compensation (4 items) and incentives (3 items). The third part is the self-evaluation
of employee turnover intention (4 items), and the fourth part is employees’
suggestion on human resource management measures. In this survey, 50 paper
questionnaires were distributed on site, among which 48 questionnaires are valid.
The sample distribution is as follows:
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Demographics of Sample (N=48)
Demographics
Items
Gender
Male
Female
Below 35 years old
Age
35-45 years old
Above 45 years old
Bellow Junior
Education College
Junior College
Undergraduate
Postgraduate
Working Period 1 to 3 years
4 to 5 years
Above 5 years

Frequency
33
15
36
7
5
10

Effective Percentage
68.75%
31.25%
75.00%
14.58%
10.42%
20.83%

24
13
1
35
9
4

50.00%
27.08%
2.09%
72.92%
18.75%
8.33%

6. Findings and Discussion
6.1 Employee Turnover Intention Results
The findings reflect the fact that employees have a higher turnover intention.
Employees, who have the turnover intention without targets, account for 33.3%; 50%
of Employees have the turnover intention when facing more suitable positions in
other companies; Employees, who tend to seek better positions in other companies,
account for 43.8%; 27.1% of employees want to hop to other companies with the
same positions.
Turnover Intention 1
20
10
0
Very Willing

Willing

Indifferent

Unwilling

Very Unwilling

Figure 1 Resign and Seek Other Jobs
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Turnover Intention 2
20
10
0
Very Willing

Willing

Indifferent

Unwilling

Very Unwilling

Figure 2 Find More Suitable Positions and Resign
Turnover Intention 3
20
15
10
5
0
Very Willing

Willing

Indifferent

Unwilling

Very Unwilling

Figure 3 Find Better Positions and Resign
Turnover Intention 4
25
20
15
10
5
0
Very Willing

Willing

Indifferent

Unwilling

Very Unwilling

Figure 4 Find Same Positions in Other Companies and Resign
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6.2 Employee Satisfaction with HRM Practices Results
According to the statistics of employee questionnaire, staff’s satisfaction with
six HRM practices is very low. Only 26.58% of employees are satisfied with
recruitment process, 14.6% employees are satisfied with training program, 16.7%
employees are satisfied with career planning, 26.4% employees are satisfied with
performance management, 19.3% employees are satisfied with compensation, 12.5%
employees are satisfied with incentives.
6.3 Hypotheses Test Results
Multiple Linear Regression Analysis were employed to test the relationships
between employees’ satisfaction with six HRM practices and employees’ turnover
intention. According to statistics results (see table 1), four HRM practices were found
to have a significant impact on employee turnover intention: recruitment, career
planning, performance management, compensation. Thus, Hypothesis 1, 3, 4 and 5
are verified (see table 1), Hypothesis 2 and 6 failed verification. Among the four HRM
practices, Q1_3 (fairness of recruitment), Q3_4 (correlation of work goals and
individual career planning), Q4_3 (clarity of performance evaluation index), Q5_3
(higher salary than other similar companies) have significantly negative relationships
with employee turnover intention. This finding is consistent with the descriptive
analysis results of employee satisfaction with HRM practices (low) and employee
turnover intention (high) from the sample data.
Table 1
Multiple Linear Regression Analysis
Independent variables
t
Sig.
Q1_3
-2.228
0.031
Q3_4
-2.203
0.033
Note: Dependent variable is Q7_2 (employee turnover intention 2)
Sig ≤ .05
Independent variables
t
Q1_3
-2.412
Q4_3
-2.275
Q5_3
-2.887
Note: Dependent variable is Q7_4 (employee turnover intention 4)
Sig ≤ .05

Sig.
0.020
0.028
0.006
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Independent variables
t
Sig.
Q5_3
-2.108
0.041
Note: Dependent variable is Q7_3 (employee turnover intention 3)
Sig ≤ .05
6.4 Discussion
The results from quantitative analysis and response from HR manager reflect
a phenomenon that the PPP enterprise in this study embodies the weaknesses of
human resource management model of state-owned enterprises to a large extent.
The research results show that the employees of the case company have low
satisfaction with the six human resource management practices, and their turnover
intention is very high. And four human resource management practices have a
significant negative impact on employee turnover intention. According to the
interviews with the company’s Human Resource manager and employee suggestions
made in the questionnaire, it can be seen that this company’s recruitment, career
planning, performance management and compensation practices have the following
problems:
Recruitment
According to the interview with the human resources manager, the company
often recruits people who have nepotism with the company’s leadership. The
company’s selection process includes written tests, interviews, background checks,
and talent assessments, but candidates recommended by the acquaintance are not
required to participate in the four procedures. Besides, the company’s recruitment
information is not publicized within the company, and the company usually makes
urgent recruitment in face of urgent needs. Finally, when selecting employees, the
company attaches great importance to the investigation of employees’ professional
skills and has no psychological and personality test.
Career Planning
Employees’ dissatisfaction with career planning can be reflected in their
suggestions in the questionnaires, such as: “I hope that the senior leaders of the
company often communicate with us, understand our career needs, and give
guidance to help us achieve career development goals.”; “I hope the company will
arrange positions based on individual career planning, not arbitrarily arrange positions
according to the wishes of the leaders.”; “Do not arrange too many job tasks that are
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not related to individual career development,”; “clear personal job goals,”; “clear
staff assignments.”; etc.
Performance Management
Through the interview, it is learned that employee’s performance in case
company is evaluated directly by the employee’s supervisor according to their work
progress, and employees don’t know what performance evaluation index are.
Besides, after the performance evaluation was completed, the human resources
department does not publicize the performance results, or the department head did
not communicate with employees on their performance assessment results.
Moreover, the access to performance appraisal data is limited to the department
heads, senior management, and president of the company.
Compensation
From the interview, it is learned that in the employee’s salary structure,
ordinary employees (level 1 and level 2) do not have bonuses, and the salary of
ordinary employees consists of position salary (90%) + routine assessment (10%). In
addition, the company pays the salary according to the position, and performance
evaluation of employees is performed by the scoring system of the department
head. More than 50% employees put forward the “raising wage level”, “increase
performance salary”, “increase employee’s year-end bonus”, “more work, more
pay”, “publicize the salary list of each month”, etc. This shows that the company’s
compensation structure is irrational, because performance-based wages are relatively
small, and there is a lack of floating wages. Undisclosed salary details can also cause
suspicion of employees.
7. Conclusion
7.1 Summary
The objectives of study have been achieved through descriptive analysis and
multiple linear regress analysis of the sample data for the questionnaire. According to
descriptive analysis, case employees have a higher turnover intention. Half of
employees are willing to resign when they have more suitable positions and better
job choices, and one third employees are willing to switch to the same positions of
other companies, and even willing to resign before finding other jobs. In the survey
of satisfaction, employees have a very low satisfaction with the six HRM practices,
among which recruitment, career planning, performance management and
compensation have a significant negative influence on employee turnover intention,
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according to multiple linear regression analysis. Then the reasons that low employee
satisfaction which lead to high turnover intention are analyzed based on response
from HR manager and employee suggestions. According to employee needs and
existing HRM policy of the case company, some suggestions are put forward as
follows:
Firstly, the company can increase internal recruitment when some position is
vacant, to meet the needs of employees for position change. The company can
publicize the recruitment notice within the company. Employees can transfer careers
according to their career planning and hobbies, competing with external employees
at the same time, which can help employees to make full use of their abilities and
fully tap their potential.
Secondly, human resource department may establish a career assistance
center in the company where employees can get personnel, information and
materials they need to improve their professional knowledge and skills on their
career path. Besides, company should make proper job configuration to make work
goals of employees consistent with individual career planning, even provide the
opportunity for reselecting positions based on their personal work experience and
expertise in some filed.
Thirdly, the company may publicize performance evaluation index on the
company’s internal website, allow employees to go to the HRM department to learn
their own performance results through the department bulletin board or internal
website. After performance evaluation, department manager needs to discuss both
specific accomplishments and the areas that need improvement, plan specific ways
the employee can develop needed skills and improve performance and how the
manager will support the improvement plan.
Fourthly, the company can increase the proportion of floating wages, floating
wages should be linked to employees’ individual performance and corporate profits.
Proportional commissions, contribution awards, profit sharing and other more flexible
payment methods can be used to increase individual interests with performance,
and stimulate individual overall awareness of the coexistence of employees and the
organization.
7.2 Implications
The practical contribution is the research on Human Resources instead of physical
resources and organizational resources, because of the importance of employees to
corporate competitive advantage. This research presented a conceptual framework to test
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the relationship between employees’ satisfaction with HRM practices and employee
turnover tendency. The deficiencies of HRM practices found in this case study and
the author’s suggestion may provide other PPP enterprises with a reference in the
improvement of HRM practices to some extent.
7.3 Limitation and Suggestions for the Future Research
Due to the limited research time, this paper selects only the first-line office
employees of the case company and the size of samples is small. Besides, this article
did not conduct deep investigation on individual employees to explore the reasons
for their dissatisfaction with HRM practices and personal career development needs.
Therefore, it’s my hope to increase the survey of operators and supervisors of the
case company or conduct case studies to increase the sample size and the
generalizability of research results about human resource management of PPP
enterprises. In addition, deep interviews with individual employees are of great
significance to understand employees’ interpretation for effects of human resource
management practices, which is conducive to the timely change of human resource
management measures.
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อิทธิพลแทรกของความเชื่อในความสามารถในการสอนที่มีตอ่
ความสัมพันธ์ระหว่าของความเหนื่อยหน่ายในงานกับ
ความผูกพันต่ออาชีพ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
THE MODERATING EFFECT OF TEACHING SELF-EFFICACY ON THE
RELATIONSHIP BETWEEN JOB BURNOUT AND PROFESSIONAL
COMMITMENT: CASE STUDY OF MAHASARAKHAM UNIVERSITY
1

2

3

วราวุฒิ วรานันตกุล อรวรรณ วรานันตกุล ณัฐธกานต์ จันดาโชติ

บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อทดสอบความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยระดั บบุ คคลกั บความผู กพั นต่ ออาชี พ
ประกอบด้วยความเหนื่อยหน่ายในงาน และความเชื่อในความสามารถในการสอน และทดสอบบทบาทตัวแปรแทรกของความเชื่อ
ในความสามารถในการสอนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับความผูกพันต่ออาชีพ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวน 391 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้น ผลการวิจัย พบว่า 1) ความเหนื่อย
หน่ายในงานมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความผูกพันต่ออาชีพ และ 2) ความเชื่อในความสามารถในการสอนกับความผูกพันต่อ
อาชีพมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และดังนั้นผู้บริหารองค์กรการศึกษาควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงการสร้างความเหนื่อยหน่ายในการทํางาน รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อสร้างความ
มั่นใจในการทํางาน ส่งผลต่อความผูกพันต่ออาชีพการทํางานของบุคลากรที่ยั่งยืน
คําสําคัญ: ความเหนื่อยหน่ายในงาน , การผูกพันต่ออาชีพ, ความเชื่อในความสามารถในการสอน

Abstract
This study aimed at investigating the relationship between personal factors and
professional commitment, which includes job burnout and teaching self-efficacy as well as testing
an intervening effect of teaching self-efficacy on job burnout and professional commitment
linkage. A self-administered questionnaire was applied to gather data from 391 academic staffs of
Mahasarakham University, as a sample group, by using a randomly convenience sampling
technique. The statistics used for analyzing data were descriptive statistic, multiple correlation
analysis, and hierarchical regression analysis. The results indicated 1) the negative relationship
between job burnout and professional commitment, and 2) teaching self-efficacy is positively
related to professional commitment. From research outcomes, top managements should pay

attention on the importance of human resource management in order to increase
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employees’ performance, avoiding job burnout and also providing a support of job
training so as to improve their confidence in working, which directly affect a
sustainable commitment of profession.
Keywords: Job Burnout, Professional Commitment, Teaching Self-Efficacy
บทนํา
สภาพการแข่ งขั นทางธุ รกิ จในสภาวการณ์ ปั จจุ บั นไม่ ว่ าจะเป็ นภาคเอกชนหรื อแม้ แต่ ภาครั ฐ
โดยเฉพาะภาคการศึ กษา จั ดได้ ว่ ามี ระดั บการแข่ งขั นที่ รุ นแรงไม่ น้ อยไปกว่ าภาคธุ รกิ จ ทํ าให้ หลายๆ
มหาวิทยาลัยหาวิถีทางเพื่อชิงความได้เปรียบในการครองตลาดและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เหนือ
คู่แข่ง เป็นที่รู้กันว่าทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ เป็นแหล่งของความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Barney, 1991)
ซึ่งความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกําลังขับเคลื่อนหลักที่ทําให้การดําเนินงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กลายเป็นเครื่องมือจําเป็นในการสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน
อย่างไรก็ตามการทํางานด้วยความตั้งใจ อุทิศตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทํางานเต็มความรู้ความสามารถ
ให้กับองค์การนั้น พนักงานต้องเกิดความรู้สึกผูกพันต่อวิชาชีพของตนเองเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญ
ความเหนื่อยหน่าย (Burnout) หมายถึง กลุ่มอาการของความอ่อนล้าทางอารมณ์จากการทํางาน
ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อตัวก่อความเครียดชนิดเรื้อรัง (Maslach and Jackson, 1981) ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบคือ ความอ่อนล้าทางอารมณ์, การลดความเป็นบุคคล และ การลดความรู้สึกประสบความสําเร็จ
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ทํางานร่วมกับบุคคลอื่น ความเหนื่อยหน่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานที่ทํางานของ
พนักงานนั้นอยู่ในระดับวิกฤติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานที่มีลักษณะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล เช่น บริการ
สังคม งานเกี่ยวกับสุขภาพ งานขาย และ งานด้านการศึกษา โดย Leiter and Maslach (2001) กล่าวว่า ธุรกิจ
สูญเสียค่าใช้จ่ายไปกับการขาดงาน การรักษาพยาบาล และความสามารถในการผลิตที่ลดลง ที่เป็นผลจากความ
เหนื่อยหน่ายในงาน ประมาณหลายพันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ การศึกษานี้สนใจปัจจัยทางด้านอารมณ์ที่
อาจมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อวิชาชีพการสอนของอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีโอกาสเผชิญกับความ
เหนื่อยหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความสามารถในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก งานสอนเป็นงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับนิสิตนักศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งในด้านความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมอยู่ตลอด โดย63%
ของคุณครูสัญชาติอเมริกันและแคนนาเดี้ยน 5,000 คน เห็นตรงกันว่า ปัญหาด้านระเบียบวินัยของนักเรียนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทํางานมากที่สุด (Brouwers and Tomic, 2000) ซึ่งนอกจากนั้น พฤติกรรม
เชิงก่อกวนของนักเรียนมีผลกระทบเชิงบวกกับความเหนื่อยหน่ายของคุณครู (Lamude, Scudder, and
Furno-Lamude, 1992) จากวรรณกรรมที่กล่าวมา ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์เป็นปัจจัยที่ทําให้
เกิดความเหนื่อยหน่ายของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นที่การศึกษานี้สนใจ การที่บุคคลปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะทางอารมณ์อาจส่งผลให้มีทัศนคติต่องานในเชิงลบและอาจเป็นผลเสีย
ต่อผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาความเหนื่อยหน่ายในอดีต พบว่ามีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทาง
ร่างกายและทางสุขภาพจิต รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ความพึงพอใจในงาน,
ความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจที่ลาออก (Karatepe and Aleshinloye, 2009; Rutherford, Boles,
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

107

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

Hamwi, Madupalli, and Rutherford, 2009) ด้วยเหตุนี้ความเหนื่อยหน่ายทางอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่ออาชีพได้ แต่หากผู้ที่เผชิญกับความเหนื่อยหน่ายมีลักษณะที่เชื่อในความสามารถของตนเอง
ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานนั้นได้ บุคคลเหล่านั้นก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความผูกพันต่ออาชีพการทํางาน จากสมมติฐานข้างต้น ทําให้การศึกษานี้สนใจว่าความเหนื่อยหน่ายใน
งานมีผลอย่างไรต่อความผูกพันต่ออาชีพและความเชื่อในความสามารถในการสอนมีบทบาทอย่างไรต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับความผูกพันต่ออาชีพอาจารย์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิ
จันนี้เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงของความเหนื่อยหน่ายในงานและความเชื่อในความสามารถในการสอนที่มี
ต่อความผูกพันต่ออาชีพและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานที่มีอิทธิพลร่วมจากความ
เชื่อในความสามารถในการสอนกับความผูกพันต่ออาชีพ
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
การที่บุคคลเผชิญกับความเหนื่อยหน่ายในงานส่งผลต่อความผูกพันต่ออาชีพที่ลดลงสามารถอธิบาย
ได้โดยทฤษฏี Conservation of resource theory (COR) โดยตั้งสมมติฐานว่าบุคคลจะพยายามรักษา ป้องกัน
และสร้าง ทรัพยากรที่ตนเองเห็นว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า เช่น เวลา การสนับสนุนทางสังคม เงิน เสถียรภาพทาง
อารมณ์ ดังนั้นถ้าบุคคลสูญเสียหรือไม่ได้รับทรัพยากรที่ตนเองเห็นว่ามีค่าจะส่งผลให้ความเหนื่อยหน่าย
ความไม่ พึงพอใจในงาน เกิดขึ้น และระดับการผูกพันต่อองค์กรต่ําลง นําไปสู่ความตั้งใจลาออกที่สูงขึ้ น
(Hobfoll, 1989) จากทฤษฏี COR ประยุกต์เข้ากับการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่า ความสามารถ ความพยายามในการ
ควบคุมนิสิตภายในห้องเรียนเป็นปัจจัยที่สําคัญในการเรียนการสอน (Brouwers and Tomic, 2000) ถ้าสิ่งที่
ได้กระทําไป หรือเรียกว่าทรัพยากร ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมเชิงลบของนิสิตได้ เวลาในการเรียนการสอน
สําหรับนิสิตทั้งห้องที่เหลือก็จะสูญเสียไป ส่งผลต่อสภาพอารมณ์ที่เกิดจากการที่ตนเองไม่สามารถตอบสนอง
ต่อสถานการณ์หนึ่งๆได้ ทําให้ความผูกพันต่อวิชาชีพอาจารย์ลดลง แต่ถ้าอาจารย์มีความเชื่อในความสามารถ
ในการจัดการภายในห้องเรียนของตนเอง ความเครียด ความเหนื่อยล้า และทัศนคติทางลบก็จะเกิดน้อยกว่า
อาจารย์ที่เชื่อในความสามารถของตนเองในระดับต่ํา ความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือ ความเชื่อของ
บุคคลในความสามารถของตนเองที่จะจัดการและปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่จําเป็นที่ทําให้เกิดการบรรลุผลในงาน
(Bandura, 1997) จากนิยามชี้ให้เห็นว่า ถ้าบุคคลมีระดับความมั่นใจ แรงจูงใจ ที่สูงขึ้น โอกาสที่งานหนึ่งๆจะ
บรรลุผลก็ย่อมมีความเป็นไปได้สูงขึ้น
ความเชื่อในความสามารถของตนเองเป็นตัวแปรที่ได้จาก Social cognitive theory โดยทฤษฏีกล่าว
ว่า พฤติกรรม การรับรู้ และสภาพแวดล้อม ต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกันในรูปแบบพลวัต โดยความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองจะมีอิทธิพลต่อเป้าหมายและพฤติกรรม และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของ
บริบทรอบข้าง ดังนั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระดับความเชื่อในความสามารถของตนเองแบ่งออกได้
4 แหล่ง (Heuven, Bakker, Schaufeli, and Huisman, 2006) คือ 1). ความรู้ความเชี่ยวชาญ 2) แบบอย่าง
จากบุคคลอื่น 3) การชักชวนเชิงกระตุ้น และ 4) ตัวเร้าทางสรีรวิทยา ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกจัดเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของสิ่งเร้าทางสรีรวิทยา อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับระดับความ
เชื่อในความสามารถของตนเอง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

108

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐาน
ความเหนื่อยหน่ายในงานและความผูกพันต่ออาชีพ
ความเหนื่อยหน่ ายเป็นปัจจัยสําคัญในวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับงาน ในอดีตมักศึกษาความเหนื่อยหน่ายในงานกับทัศนคติในงาน ตัวก่อ
ความเครียด ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ การสนับสนุนจากองค์กร และโอกาสในการพัฒนา ซึ่งได้มีการ
นําเสนอองค์ประกอบของความเหนื่อยหน่ายในงานไว้หลากหลาย แต่ Maslach Burnout Inventory (MBI)
เป็นตัววัดที่แพร่หลายมากที่สุด มี 3 องค์ประกอบ 1) ความล้าทางอารมณ์ คือ ความรู้สึกทางอารมณ์ของ
บุคคลที่ไม่สามารถตอบสนองต่องานเนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
เช่น เวลา เงิน เป็นต้น 2) การลดความเป็นบุคคล คือ ความพยายามที่จะนําตนเองออกห่างจากงานหรือบุคคล
ที่เกี่ยวกับงาน เนื่องจากรับรู้ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุม โดยการเพิกเฉยต่องาน
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่น รู้สึกว่าผู้อื่นตําหนิตนเอง ทําให้ทํางานอย่างไร้
ชีวิตชีวา 3) การลดความรู้สึกประสบความสําเร็จ คือ ความรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถ ไม่อาจให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ และมีแนวโน้มจะประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของตนเองในทางไม่ดี (Maslach and
Jackson, 1981)
แม้ว่าอาจารย์ส่วนมากจะพึงพอใจกับผลตอบแทนจากการทํางาน แต่ความเหนื่อยหน่ายจากการ
ทํางานยังคงเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อวิชาชีพ (Loonstra, Brouwers, and Tomic, 2009) การศึกษาความ
เหนื่อยหน่ายในงานในประเทศฟินแลนด์ พบว่า อาจารย์เป็นอาชีพที่มีภาวะความเหนื่อยหน่ายในงานมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับพนักงานออฟฟิต รวมทั้งอาชีพบริการอื่นๆ นอกจากนั้น ลักษณะที่สําคัญ 2 ประการซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยหน่ายในงานของอาจารย์ ประการแรกคือจํานวนของนิสิตรวมถึงผู้ปกครอง ประการ
ที่สองคือพฤติกรรมเชิงลบของนิสิต เช่น การส่งเสียงดัง การขาดสัมมาคารวะ การขาดระเบียบวินัย และขาด
แรงจูงใจในการเรียน (Burke and Greenglass, 1989) อีกทั้งวิชาที่สอน ผลการศึกษาของนิสิตและ
ประสบการณ์การสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอน การขาดความมั่นใจในความสามารถของผู้สอน และการ
ล่วงล้ําเวลาที่ไม่ใช่เวลาการทํางาน เป็นปัจจัยที่เกิดจากองค์กร (Friedman, 1991) ซึ่งส่งผลต่อความเหนื่อย
หน่ายในงานของอาจารย์ กล่าวโดยสรุป คือ ความเหนื่อยหน่ายในงานที่อาจารย์ต้องเผชิญ อาจเกิดได้จากการ
มี ปฏิ สั มพั นธ์ กั บนิ สิ ตและผู้ ปกครองแล้ ว ยั งรวมถึ งปั จจั ยในเรื่ องกฎเกณฑ์ นโยบาย วั ฒนธรรมต่ างๆ
ขององค์กรด้วย
การศึกษาเรื่องความผูกพัน (Commitment) ในช่วงเริ่มต้นจะศึกษาความผูกพันของลูกจ้างที่มีต่อผู้
ว่าจ้างหรือความผูกพันต่อองค์กร แต่ Meyer, Allen, and Smith (1993) ได้เชื่อมโยงแนวคิดความผูกพันต่อ
องค์กร ไปสู่ความผูกพันต่ออาชีพ (Professional commitment) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) ความ
ผูกพันที่เกิดจากความรู้สึกเสน่หา เป็นความผูกพันที่เกิดจากบุคคลต้องการคงอยู่ในอาชีพ 2) ความผูกพันที่
เกิดจากความต้องการความต่อเนื่อง เป็นความผูกพันที่เกิดจากการที่บุคคลจําเป็นต้องอยู่ในอาชีพ และ 3)
ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม เป็นความผูกพันที่เกิดจากบุคคลรู้สึกว่าควรอยู่ในอาชีพ ดังนั้น
ความผูกพันต่ออาชีพ คือ สภาวะทางจิตวิทยาของแรงปรารถนาที่ทําให้บุคคลคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพในกลุ่ม
อาชีพหนึ่งๆ (Meyer and Herscovitch, 2001) ดังนั้น ความผูกพันต่ออาชีพสามารถสะท้อนถึงความ
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จงรักภักดีของบุคคลที่มีต่ออาชีพหนึ่งๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วม ความรัก ความเชื่อ การอุทิศตน และค่านิยมที่
มีต่ออาชีพ (Teng, Shyu, and Chang, 2007).
จากนิยามความผูกพันต่ออาชีพ พื้นฐานที่สําคัญคือแรงจูงใจภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกพันต่ออาชีพสามารถอธิบายได้โดยการมีแรงจูงใจภายในต่ํา การที่บุคคลไม่
สามารถตอบสนองต่องานเนื่องจากไม่มีทรัพยากรที่จําเป็นในการทํางาน เช่น เวลา ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์การทํางานที่ยังไม่เพียงพอ ทําให้แรงจูงใจในการทํางานให้สําเร็จอยู่ในระดับต่ํา ส่งผลให้บุคคล
พยายามลดบทบาทของตนเอง เกิดการละเลยต่องาน ไม่สนใจในรายละเอียดของงาน ซึ่งในบริบทของอาชีพ
อาจารย์ บุคคลจะไม่สนใจต่อนิสิตและงานการสอน อีกทั้งยังถูกกระตุ้นจากความรู้สึกว่าไม่สามารถทํางานนั้น
ได้ สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อตนเองว่าไม่มีความสามารถในการเป็นอาจารย์อย่างที่ควรจะเป็น ทํา
ให้ความผูกพันในอาชีพอาจารย์ลดลง Jourdain and Chenevert (2010) พบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างความล้าทางอารมณ์ การลดความเป็นบุคคล กับ ความผูกพันต่ออาชีพ ซึ่งระดับความเหนื่อยหน่ายใน
งานของพยาบาล มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความผูกพันในอาชีพ (Lee and Henderso, 1996) ในขณะที่
Rutherford et al (2009) พบ ความสัมพันธ์เชิงตรงข้ามระหว่างความอ่อนล้าทางอารมณ์กับความผูกพันต่อ
องค์กร
สมมุติฐานที่ 1: ความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความผูกพันต่ออาชีพ
ความเชื่อในความสามารถในการสอนและความผูกพันต่ออาชีพ
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง หมายถึง การตัดสินความสามารถของตนเองในการปฏิบัติสิ่งที่
จําเป็นที่ทําให้งานบรรลุผลสําเร็จ (Bandura, 1997) ความเชื่อในความสามารถของตนเองเป็นตัวพยากรณ์
พฤติกรรมของบุคคล โดยพฤติกรรมที่บุคคลจะแสดงออกมานั้นอยู่บนพื้นฐาน 2 หลักการ คือ ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยบุคคลจะประเมินพฤติกรรมว่านําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการและความคาดหวังใน คือ ความเชื่อ
ที่บุคคลจะสามารถแสดงพฤติกรรมที่ทําให้งานบรรลุผล ความเชื่อนี้จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลใน 3 ด้านคือ
ระดับความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและความแน่วแน่ของความเชื่อ ความเชื่อในความสามารถของตนเองมี
อิทธิพลต่อการทํางานของบุคคล ผ่านกระบวนการ 1) มีอิทธิพลต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้และวิธีบรรลุเป้าหมาย 2) มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจเวลาเผชิญกับอุปสรรค 3) มีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่มีต่อตนเองเวลาพยายามบรรลุเป้าหมาย
และ 4) มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานการณ์ที่ตนเองต้องเผชิญ กล่าวว่า ความเชื่อในความสามารถของตนเองเป็นตัว
แปรจูงใจ ที่มีผลต่อความพยายาม เป้าหมาย ปฏิกิริยาทางอารมณ์ และการรับมือกับปัญหา (Heuven et al., 2006)
สําหรับการศึกษานี้ ความเชื่อในความสามารถในการสอน (Teaching self - efficacy) หมายถึง
ความเชื่อของอาจารย์ในความสามารถตนเองว่าสามารถทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งเกิดจากความสนใจและ
การเรียนรู้ของนิสิต แม้จะเป็นนิสิตที่ยากต่อการสร้างแรงจูงใจ (Tshannen-Moren and Woolfolk, 2001)
เช่น ผลการเรียน การประสบความสําเร็จ แรงจูงใจในการเรียนของนิสิต และทัศนคติที่ดีต่อสังคมรอบตัว
เป็นต้น ความเชื่อในความสามารถในการสอนประกอบด้วย 2 มิติคือ 1) ความเชื่อในการสอนส่วนบุคคล
เป็นการรับรู้ความสามารถของตนเอง และ 2) ความเชื่อในการสอนทั่วไป เป็นความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก
ที่กําหนดพฤติกรรมของนิสิต วรรณกรรมที่ผ่านมามีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของอาจารย์
ในการประกอบอาชีพหรือลาออกจากอาชีพ อาทิ ความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงาน และความเชื่อใน
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ความสามารถของตนเอง (Chan, Lau, Nie, Lim, and Hogan, 2008) ความเชื่อในความสามารถในการสอน
ของตนเองเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง ดังนั้น หากบุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองก็จะมี
แรงขับจากภายในที่เชื่อว่าตนเองสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสําเร็จได้ ทําให้บุคคลมี
ความมั่นใจและเชื่อว่าตนเองสามารถที่จะประกอบอาชีพนั้นได้ต่อไป (Bandura, 1997) นอกจากนั้นยังพบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความมั่นใจในการสอนกับความผูกพันต่ออาชีพ อาจารย์ที่มีความเชื่อในการ
บริหารจัดการภายในห้องเรียนที่ต่ําจะมีแนวโน้มออกจากอาชีพ จากที่กล่าวมา ความเชื่อในความสามารถใน
การสอนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่ออาชีพและความตั้งใจในการลาออก(Jepsom and Forrest, 2006)
สมมุติฐานที่ 2: ความเชื่อในความสามารถในการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่ออาชีพ
บทบาทความเป็นตัวแปรแทรกของความเชื่อในความสามารถในการสอน
ความเชื่อในความสามารถมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพยายามและการยืนหยัดที่จะเผชิญกับอุปสรรค
ความผูกพันต่ออาชีพ การเปิดรับต่อวิธีการสอนใหม่ๆ ตลอดจนพฤติกรรมเชิงบวกของอาจารย์ (Ho and
Hau, 2004) นอกจากนี้ ยังสามารถลดความเครียดและเพิ่มแรงจูงใจในสถานการณ์ที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
เช่น เวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตที่มีปัญหาหรือเวลาสอนในห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า บุคคลที่
มีระดับความเชื่อในความสามารถของตนเองสูงจะมีวิธีที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหา
มากกว่าบุคคลที่มีระดับความเชื่อในความสามารถของตนเองที่ต่ํา (Heuven et al., 2006) ดังนั้นอาจารย์ที่มี
ความเชื่อในความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ในการทํางานในระดับสูง เช่น การสร้างแรงจูงใจในการเรียน
การสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม หรือ การแก้ปัญหาของนิสิต จะมีความพยายาม มีแรงจูงใจในการ
ทํางาน มีความพึงพอใจกับอาชีพ มีพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ในขณะที่อาจารย์ที่มีความเชื่อใน
ความสามารถในระดับต่ํา ขาดความมั่นใจจะเลือกการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กล่าวมามากกว่าจะเผชิญหน้า
ส่ งผลให้ ได้ รั บความเครี ยด ความเหนื่ อยหน่ ายในงาน และทั ศนคติ ที่ เป็ นลบต่ อการทํ างานได้ ง่ ายกว่ า
(Brouwers and Tomic, 2000) ดังนั้นการศึกษานี้เชื่อว่า บุคคลที่มีระดับความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองที่สูงจะมีแรงจูงใจภายในที่มีต่อการทํางานที่สูง ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงาน
กับความผูกพันต่ออาชีพแตกต่างจากบุคคลที่มีระดับความเชื่อในความสามารถของตนเองที่ต่ํา
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สมมุติฐานที่ 3: ความเชื่อในความสามารถในการสอนมีอิทธิพลแทรกต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อย
หน่ายในงานและความผูกพันต่ออาชีพ
สูง6
ความ
ผูกพัน 4
ต่ออาชีพ

ความเชื่อในความสามารถ
ในการสอน

2

ต่ํา

0 ต่ํา ความเหนื่อยหน่ายในงาน สูง
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงาน
ความเชื่อมั่นในการสอน และความผูกพันต่ออาชีพ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวน
901 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยทําการเก็บข้อมูลรอบแรกในงาน
ประชุมประจําปีของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ได้แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 246 ฉบับ จึงได้ทําการ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในรอบที่สอง ได้แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 157 ฉบับ รวมแบบสอบถามที่ตอบกลับ
ทั้งหมด 403 ฉบับ แต่เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 391 ฉบับ ดังนั้นอัตราตอบกลับคิดเป็น
43.39 เปอร์เซ็นต์
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย ที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบตอบเอง (Self-administered questionnaire) โดย
การจัดทําเครื่องมือ ผู้วิจัยแปลข้อคําถามจากงานวรรณกรรมที่ผ่านมาเพื่อสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 10 ปี 2 ท่าน ตรวจสอบความตรงในด้านโครงสร้าง และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษา 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านภาษา จากนั้นนําคําแนะนํามาปรับปรุงแบบสอบถาม และทํา pilot
test โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจํานวน 30 ชุด เพื่อนํามาวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและค่าสัมประสิทธ์
Cronbach’s alpha พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงในระดับที่ยอมรับได้ โดยค่า
Cronbach’s alpha มีค่าเกิน 0.7 ทุกตัวแปร แสดงถึงความเชื่อมั่นของการวัดผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และค่า
Factor loading มีค่าไม่ต่ํากว่า 0.40 แสดงถึงความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Hair, Black, Anderson, and
Tatham, 2006) ผลดังนี้
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ตารางที่ 1 Factor loading และค่า Cronbach’s alphaการวัดคุณลักษณะของตัวแปร
Factor
loading
0.681-0.912

ตัวแปร
ความเหนื่อยหน่ายงาน (JB)

Cronbach’s alpha
0.837

ความเชื่อในความสามารถในการ
สอน (TSE)

0.569-0.849

0.845

ความผูกพันต่ออาชีพ (PC)

0.556-0.884

0.825

แบบสอบถามมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ประสบการณ์ในการสอน ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในงาน ความเชื่อในความสามารถในการสอน และความผูกพันต่ออาชีพ จํานวน
ทั้งสิ้น 42 ข้อ โดยชุดคําถามเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในงาน ประยุกต์จาก Maslach Burnout Inventory
(MBI) จํานวน 13 ข้อ(Boles, Dean, Ricks, Short, and Wang, 2000) ใช้มาตรวัด Likert scale ประเมินค่า 7
ระดับ (รู้สึกทุกวัน ถึง ไม่เคยรู้สึกเช่นนั้น) ตัวอย่างคําถาม เช่น 1) ฉันรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวจากการทํางาน 2) ฉัน
รู้สึกเพลียเมื่อตื่นนอนตอนเช้าและรู้ว่าต้องเผชิญกับการทํางานในอีกวัน 3) ฉันรู้สึกเหนี่อยล้าจากการทํางาน
4) ฉันกังวลว่างานที่กําลังทําอยู่ทําให้ฉันมีอารมณ์ไร้ความรู้สึกต่อบุคคลอื่น 5) ฉันจัดการกับปัญหาทาง
อารมณ์ในงานที่ทําอย่างสุขุม เป็นต้น
ชุดคําถามเกี่ยวกับความผูกพันต่ออาชีพ จํานวน 14 ข้อ ประยุกต์จาก Meyer et al (1993)
ใช้มาตรวัด Likert scale ประเมินค่า 5 ระดับ (เห็นด้วยมากที่สุด ถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด) ตัวอย่างคําถาม เช่น
1) ฉันจะกระตือรือร้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอาจารย์ 2) ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทํางานในอาชีพอาจารย์
3) อาชีพอาจารย์มีความสําคัญต่อภาพลักษณ์ของฉัน 4) ฉันรู้สึกเสียใจที่ได้เข้าสู่อาชีพอาจารย์ 5) ฉันไม่ชอบ
ที่จะเป็นอาจารย์ เป็นต้น และ ชุดคําถามเกี่ยวกับความเชื่อในความสามารถในการสอนของตนเอง จํานวน 15
ข้อ ประยุกต์จาก Ho and Hau (2004) ใช้มาตรวัด Likert scale ประเมินค่า 5 ระดับ (เห็นด้วยมากที่สุดถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด) ตัวอย่างคําถาม เช่น 1) ฉันมีความเข้าใจในหลักการสอนที่ช่วยคงไว้ซึ่งแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของนิสิต 2) วิธีการสอนของฉันมีประสิทธิภาพมากทําให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ 3) ฉันสามารถบริหาร
จัดการภายในห้องเรียนได้ดีมาก 4) ฉันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรบกวนที่นิสิตแสดงในห้องเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว 5) นิสิตมาพบฉันเวลาที่มีปัญหาในชีวิตประจําวันเพราะรู้ว่าฉันช่วยได้
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ยนี้ ได้ ใช้ สถิ ติ วิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยสถิ ติ เชิ งพรรณนา ประกอบด้ วย ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้น ทดสอบ
ความสัมพันธ์และผลกระทบของความเหนื่อยหน่ายในงาน และความเชื่อในความสามารถในการสอนที่มีต่อ
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ความผู กพั นในอาชี พ ของอาจารย์ม หาวิท ยาลั ย มหาสารคาม สามารถแสดงในรู ป แบบสมการได้
ดังนี้
สมการ PC = 0 +1 JB + 2 TSE + 3 (TSE*JB) + 
ผลการวิจัย
ข้ อมู ลที่ ได้ มาทํ าการทดสอบข้ อตกลงเบื้ องต้ นโดยทดสอบการกระจายของข้ อมู ล ด้ วยสถิ ติ
Kolmogorov-Sminov ร่วมกับการพิจารณากราฟ พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ จึงนําข้อมูลไปทดสอบ
สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ความเหนื่อยหน่ายในงาน ความเชื่อในความสามารถในการสอนมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่ออาชีพ อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.01) ดังตาราง 2 นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.4
และเพศชาย ร้อยละ 49.6 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ร้อยละ 73 รองลงมาคือ ผู้มีอายุระหว่าง 41-55 ปี
ร้อยละ 15.7 นอกจากนั้น ร้อยละ 52.2 มีประสบการณ์ในการสอน 5-15 ปี ในขณะที่ ร้อยละ 32.3 เป็น
บุคลากรที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายใน
งาน ความเชื่อในความสามารถของตนเอง และความผูกพันต่ออาชีพ
ตัวแปร

Mean

SD

JB
TSE
PC

2.46
3.77
4.46

0.84
0.48
0.59

JB

TSE

-0.164
-0.458**

0.471**

** p < 0.01 (N = 391

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความเหนื่อยหน่ายในงาน ความเชื่อในความสามารถในการสอน และความ
ผูกพันต่ออาชีพ
PC

ตัวแปร
JB
TSE
JB x TSE
R2

1

2

-0.266**
0.483**

-0.275**
0.462**
0.164
0.404

0.388

** p < 0.01 (N = 391)
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จากตารางที่ 3 ตัวแปรนําเข้าลําดับแรกคือ ความเหนื่อยหน่ายในงาน และความเชื่อในความสามารถ
ในการสอน พบว่า ความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่ออาชีพในทิศทางตรงข้ามกัน
อย่างมีนัยสําคัญ และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่ออาชีพใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ (JB = -0.266, TSE = 0.483, p < 0.01, R2 = 0.388) ดังนั้น ผลที่ได้จึง
สนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 และ 2 คือ ความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความผูกพันต่ออาชีพ
และความเชื่อในความสามารถในการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่ออาชีพ จากนั้นทําการ
ทดสอบความเหนื่อยหน่ายในงานที่มีอิทธิพลร่วมจากความเชื่อในความสามารถในการสอนกับความผูกพันต่อ
อาชีพ จากผลที่ได้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานที่มีอิทธิพลร่วมจากความเชื่อใน
ความสามารถในการสอนกับความผูกพันต่ออาชีพ ดังนั้นสมมุติฐานที่3 ไม่ได้รับการสนับสนุน
อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงาน
กับความผูกพันต่ออาชีพ และทดสอบบทบาทของความเชื่อในความสามารถในการสอนในฐานะตัวแปรแทรก
โดยเก็บข้อมูลจากอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลลัพธ์จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับความผูกพันต่ออาชีพในทิศทางตรงข้าม ในขณะที่
ความเชื่อในความสามารถในการสอนจะสัมพันธ์กับผูกพันต่ออาชีพในทางบวก กล่าวคือ อาจารย์ที่มีระดับ
ความเหนื่อยหน่ายในงานที่สูงขึ้นจะมีแนวโน้มความผูกพันต่ออาชีพที่ลดลง และอาจารย์ที่มีความเชื่อใน
ความสามารถในการสอนที่สูง จะมีระดับความผูกพันต่ออาชีพสูงขึ้นด้วย ซึ่งสมมุติฐานทั้งสองสอดคล้องกับ
วรรณกรรมที่ผ่านมา (Brouwers and Tomic, 2000; Lee and Henderson, 1996) ผลลัพธ์ดังกล่าว
สามารถอธิบายได้โดยแนวคิดของ Bandura (1997) ซึ่งประกอบด้วยสองเหตุผลคือ ประการแรก สิ่งเร้าทาง
สรีระวิทยา ความเหนื่อยหน่ายในงานจัดเป็นสิ่งเร้าที่เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดชนิดเรื้อรังที่
มี อิ ทธิ พลทางตรงต่ อระดั บความเชื่ อในความสามารถของตนเองที่ ลดลง ดั งนั้ น เมื่ ออาจารย์ เชื่ อใน
ความสามารถของตนเองในระดับต่ํา ก็จะพิจารณาว่าตนเองมีความรู้ความสามารถน้อย ไม่เหมาะสมกับ
อาชีพ จึงทําให้ความผูกพันต่ออาชีพลดลง ประการที่สอง ความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นปัจจัยพยากรณ์ระดับ
ความสามารถที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆ อาทิ การสอน การควบคุมระเบียบวินัยนิสิต เป็นต้น อาจารย์ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน จะรู้สึกว่าตนเองสามารถทํางานได้ ทําให้ระดับความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองสูงขึ้น ส่งผลให้ความผูกพันในอาชีพก็จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สมมุติฐานที่ 3 ไม่ได้รับการสนับสนุน
กล่าวคือ ความเชื่อในความสามารถในการสอนไม่มีอิทธิพลแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่าย
ในงานกับความผูกพันในอาชีพ งานวิจัยนี้สันนิษฐานถึงสาเหตุที่เป็นไปได้บนหลักการของทฤษฎีการพัฒนา
อาชีพของอาจารย์ ซึ่งอธิบายว่าระดับขั้นของพัฒนาการในอาชีพที่แตกต่างจะมีผลต่อความผูกพันต่ออาชีพ
ที่แตกต่างกันด้วย สามารถแบ่งได้ 3 ขั้น คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นกลาง และขั้นสุดท้าย (Choi and Tang, 2009;
Klassen and Chiu, 2011) โดย 68.8 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้อยู่ในขั้นเริ่มต้น ในขั้น
เริ่มต้นของอาชีพบุคคลจะเผชิญกับสถานการณ์อยู่สองรูปแบบคือ สถานการณ์ค้นหา และสถานการณ์เอาตัว
รอด อาจเป็นไปได้ว่า บุคคลในช่วงเริ่มต้นของอาชีพ อาจให้ความสําคัญกับสถานการณ์ค้นหา เช่น พยายาม
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในอาชีพ ตระหนักถึ งความสําเร็จรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจส่วนตัว ด้ วยเหตุนี้ ระดับ
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ความเครียดหรือความเหนื่อยหน่ายในงานจึงมีระดับที่ไม่สูง สอดคล้องกับผลการศึกษาที่กลุ่มตัวอย่าง
รายงานระดับความเหนื่อยหน่ายของตนเองในระดับต่ํา พิจารณาจากภาพที่ 1 ความเชื่อในความสามารถใน
การสอนจะมีความสําคัญมากถ้าระดับความเหนื่อยหน่ายในงานสูง และจะมีความสําคัญน้อยลง ถ้าระดับ
ความเหนื่อยหน่ายในงานลดต่ําลง กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ที่มีระดับความเหนื่อยหน่าย
ที่ต่ําเป็นสาเหตุทําให้ไม่เกิดอิทธิพลการเป็นตัวแปรแทรกของความเชื่อในความสามารถในการสอนของ
ตนเองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะ
ความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่ออาชีพของบุคคล
บุคคลที่ทํางานโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น อาจารย์ ความเหนื่อย
หน่ายในงานที่เพิ่มขึ้นทําให้บุคคลในอาชีพอาจารย์ มีความผูกพันต่ออาชีพที่ลดลง เป็นที่รู้กันดีว่า
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับองค์กรและยังเป็นส่วนสําคัญที่คอยช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่วงการวิชาชีพ
ผ่านทางประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่บุคคากรรุ่นใหม่ๆที่ได้รับโอกาสให้
เข้าสู่วิชาชีพเดียวกัน ดังนั้นองค์กรในฐานะที่เป็นผู้ดูแลทรัพยากร ควรให้ความสําคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและคัดเลือก โดยพิจารณาบุคคลที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่องานให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานต่างๆ ในองค์กร รวมทั้งนโยบาย
ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งแรงจู ง ใจภายในและแรงจู ง ใจภายนอก เช่ น การฝึ ก อบรมที่ ต่ อ เนื่ อ ง
ผลตอบแทน สวัสดิการ กิจกรรมสันทนาการ นอกจากนั้น ผู้นําสามารถแสดงบทบาทเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการทุ่มเทให้กับการทํางาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับบุคคลากรที่ยังมีประสบการณ์ในการ
ทํางานน้อย เพื่อทําให้ระดับความเหนื่อยหน่ายที่เกิดจากการทํางานลดลง ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
เพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เพื่อทําให้บุคคลากรยังคงมีความต้องการที่
จะอยู่กับอาชีพและองค์กรนั้นๆ ต่อไป
ข้อจํากัดและงานวิจัยในอนาคต
การศึกษานี้ ใช้เพียงแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทําให้ข้อมูลที่ได้ไม่คลอบ
คลุมประเด็นในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลต่อความผูกพันต่ออาชีพ นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างที่นํามาศึกษาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งเดียวเท่านั้น ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตอาจ
ศึก ษาในแต่ละมิ ติของความเหนื่ อยหน่า ยในงานที่มี ผ ลต่ อความผูกพันต่ ออาชีพ ผลการศึกษายั ง
ชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อในความสามารถของตนเองไม่พบบทบาทความเป็นตัวแปรแทรก แต่มีบทบาท
ความเป็ น ตั ว แปรต้ น ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ อาชี พ ที่ ชั ด เจน ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ในอนาคตควรให้
ความสําคัญในการศึกษาบทบาทของตัวแปรแทรกอื่นเพื่อความเข้าใจและความชัดเจนที่มากขึ้นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับความผูกพันต่ออาชีพ อาทิ ความยุติธรรมในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร หรือ ระบบการจ่ายผลตอบแทน นอกจากนั้นการขยายกลุ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปสู่
กลุ่มประชากรในบริบทประเทศไทยมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อความเป็นสามัญการณ์ของผลลัพธ์ที่ได้
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จากการวิจัยนี้ รวมทั้งลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของ
วิชาชีพ ซึ่งทําให้ไม่พบอิทธิพลแทรกของความเชื่อในความสามารถในการ เนื่องจากความเหนื่อยหน่าย
ในงานยังไม่สูง ดังนั้นการศึกษาในอนาคตสามารถทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการ
ทํางานที่มากขึ้น ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายในงานที่ชัดเจนมากขึ้น
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Inside the Cave: A Framing Analysis of
the Tham Luang Cave Disaster Media Coverage
Worapron W. Chanthapan1 Ronald S. Davis2
Pirawan Numdokmai3 Piyapong Sutabutra4

Abstract
This study examines the media coverage of the Tham Luang Cave disaster to
identify the dominant frames and media sources used in three national Englishlanguage papers in Thailand. Using a qualitative content analysis methodology, the
findings revealed five dominant frames—Search and Rescue, International Support,
Moral Support, Survival of the Wild Boars, and Family and Friends. Throughout the
coverage, there was an emphasis on using the search and rescue frame by providing
updates on the progress and obstacles the rescuers faced during the disaster. In
regards to commonly used sources, a majority of the articles relied on government
officials, experts, and family members waiting outside the cave. These findings
suggest that during the Tham Luang Cave disaster, the media was predominantly
focused on informing the public of the progress and delays of the search and rescue
efforts.
Keywords: Disaster, news, framing, media sources, qualitative content analysis
1. Introduction
On June 23, 2018, twelve young boys from the Wild Boar soccer team,
ranging from 11 to 16 years old, along with their 25 years old coach entered a cave
in Northern Thailand after practice during heavy rain. What was initially supposed to
be a brief adventure into the Tham Luang Cave, a well-known tourist attraction in
Northern Thailand, would turn into an international-scale search and rescue
operation that would capture the attention of the world. Domestic and foreign
journalists flocked to the mouth of the cave to await news of the unknown fate of
the soccer team, which they can immediately relay back to the public. For 18 days,
1
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as rescuers from different parts of the world worked together to bring the Wild Boar
team
out of the cave to safety, the media would be the primary source of information
for the people at home. During a disaster, the public frequently relies on the mass media
to keep them informed as the disaster unfolds (Houston, Pfefferbaum, & Rosenholtz,
2012). The influential role of the media during disaster news coverage contributes to the
continuous need to understand how disasters are portrayed in the media (Houston,
Pfefferbaum, & Rosenholtz, 2012). During the news coverage, journalists can influence the
public’s perception of the unfolding events through their
construction or framing of the story. When writing the story, journalists select
specific media frames and sources (Entman, 1993; Liebler and Bendix, 1996; Tankard,
2001).
The purpose of this study is to identify and analyze the media frames and sources
used in the print media coverage of the Tham Luang Cave disaster. A qualitative content
analysis of Thai national newspapers will help provide insight into the selection of frames
and frames during the disaster.
2. Literature Review
Media Framing
According to Entman (1993), the concept of framing involves selecting “some
aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text”
(p. 52). During the framing process, communicators consciously or unconsciously
construct a frame by highlighting, excluding, and emphasizing certain aspects of the
story (Entman, 1993; Hallahan, 1999). Entman (1993) suggests that frames can be
used to define the problem, identify the causes of the problem, provide moral
judgments, and offer solutions or recommendations. The frames can appear through
the use of specific key words, phrases, images, sources, and sentences (Entman,
1993).
From a journalistic perspective, Tankard (2001) describes a media frame as a
“central organizing idea for news content that supplies context and suggests what
the issue is through the use of selection, emphasis, exclusion, and elaboration (pgs.
100-101). Journalists can shape the audience’s interpretation and opinion of the
event or issue by selecting and organizing the frames to create meaningful
“interpretive packages” (Gamson and Modigliani, 1989; Hallahan,1999). For example,
repetition of specific frames can lead the audience to view those topics and themes
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as being the most important while omission of certain frames can suggest to the
audience that these topics are irrelevant to the story (Entman, 1991).
In the context of crises and disasters, media frames play an important role in
the audience’s understanding of the event. According to Quarantelli (1991), what the
average citizens know about a disaster predominately comes from the mass media.
Journalists are the primary source, and in some cases the only source, of information
for the public during a disaster. The public’s understanding and image of the
unexpected events are derived from stories produced by the media (Quarantelli,
1991). Given how the public heavily relies on the media for information during a
disaster, it is important to understand how the media depicts the disaster through
the selected media frames used during the news coverage.
Past studies have identified a variety of media frames commonly used during
news coverage of disasters and crises. Houston, Pfefferbaum, and Rosenholtz (2012)
examined media framing of American natural disasters that took place between 2000
and 2010. The findings revealed the media generally used frames that highlighted
disaster effects, such as the destruction of homes and buildings, followed by the
economic frame. During the news coverage of the SARS epidemic in China, US and
Chinese newspapers frequently adopted economic consequences, responsibility,
conflict, leadership, and human-interest frames to describe the outbreak (Luther and
Zhou, 2005). Liu (2009) examined messages disseminated by state emergency
management agencies during a disaster and identified ten disaster frames: human
interest, ongoing disaster education, leadership, immediate disaster education,
severity, anniversary/memorial, seasonal, special event, collaboration, and celebrity
appearance.
The construction of media frames is not just influenced by the selection of
topics and themes but also through the sources of information (Entman, 1991;Liebler
and Bendix, 1996). According to Liebler and Bendix (1996), a source selection may
reflect the journalist’s individual judgement of the story. Additionally, the heavy use
of certain sources, such as government officials, may impact the media frames and
the public’s understanding of the issue (Liebler and Bendix, 1996). Strömbäck et al.
(2013) argues “who gets to speak in the news ultimately decides what audiences
may hear from the news” (pg. 33). For example, the media relied on government
officials as sources for the coverage of the outbreak of BSE in the United States,
presenting the outbreak as an issue that needed government response instead of a
health concern (Ashlock, Cartmell II, & Kelemen, 2006).
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

122

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

Research Questions
Using framing theory, the purpose of this study is to determine the frames
and sources used during the media coverage of the Tham Luang cave disaster, which
may impact how the public perceives the disaster. Based on the literature review,
the study was guided by the following research questions:
RQ1: How was the Tham Luang Cave Crisis framed in the English-language
national Thai newspapers?
RQ2: What sources were used during the coverage and how do they relate to
the frames?
3. Method
To identify the frames and the sources in the Tham Luang coverage, a
qualitative content analysis was conducted. The sample for analysis consisted of
news articles collected from three English language national newspapers in Thailand:
Bangkok Post, Chiang Rai Times, and Chiang Mai Mail. Bangkok Post was selected for
its high circulation and well-established reputation as a source of news in Thailand.
Chiang Rai Times and Chiang Mai Mail were selected for their close geographical
location to the Tham Luang Cave.
The time frame was from June 23, 2018 to July 11, 2018. On July 23, 2018,
the young boys and the soccer coach were reported missing after entering the Tham
Luang cave. The end date was selected because rescue efforts ended on this day
after the last set of boys, the coach, remaining divers and doctors were safely
retrieved from the cave.
Articles that included the search term “Tham Luang Cave” published during
the specific time frame were selected for analysis. However, stories that included the
search term but did not focus on the disaster were excluded from the study. A total
of 78 articles were included in the analysis.
Due to the nature of the research, a qualitative content analysis was selected
to help identify the various frames that can appear during the coverage of the Tham
Luang disaster. Connolly-Ahern and Broadway (2008) describes a qualitative content
analysis as “repeated and extensive engagement with a text and looks holistically at
the material to identify frames” (p. 369). The researcher would first need to become
familiar with the news stories to identify themes, frames, and patterns, which would
then be used to develop a protocol. A systematic analysis would then be conducted
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using the protocol, while constantly comparing and clarifying the themes and frames
(Altheide, 2000). According to Altheide (2000), this approach helps to understand
how events and issues are constructed and presented to the audiences, which may
influence their interpretation of the message.
4. Findings
The qualitative content analysis of the print media coverage of the Tham
Luang Cave disaster revealed the emergence of five dominant frames: search and
rescue, international support, moral support, survival of the Wild Boars, family and
friends.
Search and Rescue Frame
The most common frame that appeared in the print media coverage of the
Tham Luang Cave disaster was the search and rescue frame. Through the use of this
frame, reporters detailed the search and rescue efforts of the Thai Navy Seal, the
Thai police, and the international rescue team. The initial coverage focused attention
on the search efforts to quickly locate the young boys and their coach within the
Tham Luang Cave. All articles in the Bangkok Post, Chiang Rai Times, and Chiang Mai
Mail explain how the teams were using divers to search the flooded cave; having
rescuers search for alternative entrances to the cave; and pumping out water to
decrease water levels. Keywords and phrases such as “continuous,” “rotating 24
hours,” “working nonstop,” and “around the clock” were used to emphasize how
the search team would not give up until the Wild Boar team was safe.
After successfully locating the young boys and their coach in the cave, the
search and rescue frame shifted to emphasize the rescue efforts. The articles from
the three newspapers discussed the available options to safely extract the soccer
team, including teaching the young boys how to dive out of the cave or waiting four
months for the end of the rainy season. An article in the Chiang Mai Mail highlighted
the debate surrounding the safest extraction methods for the boys: “Cave rescue
experts have said it could be safer to simply supply them where they are for now,
rather than trying to have the boys dive out” (Vejpongsa, 2018).
This search and rescue frame also discussed the actual rescue operations of
the young boys and the coach, deemed as “D-Day” by Governor Narongsak, the
former Chiang Rai Governor and leader of the rescue mission. The articles described
the “perilous journey” that would involve the young boys “to receive initial medical
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treatment there before rescuers take them through the remaining stretch of the cave
to the field hospital outside” (Boyle, 2018).
Articles with the search and rescue frame also addressed the obstacles and
risks associated with the search and rescue operations. The articles detailed how
environmental factors, such as rising water levels, water visibility, bad weather
conditions, and complexity of the cave, hindered the search and rescue efforts.
Articles connected the risks and danger of the operations with the unexpected death
of a former Thai Navy Seal volunteer, Saman Gunan.
Throughout the coverage of the Tham Luang Cave disaster, the search and
rescue frame was presented as a race against time. An article in the Bangkok Post
described the operations: “Search and rescue teams are racing time to locate and
retrieve a group of 13 people believed to have been trapped inside Tham Luang
cave complex before more rain arrives in two days” (Boyle, 2018).
International Support Frame
The second most commonly used frame in the coverage of the Tham Luang
Cave disaster was the international support frame. This frame described the various
countries involved in the search and rescue efforts, including expert divers from
Australia and Britain, disaster experts from the United States, and rescue experts from
China. The articles emphasized the teamwork and joint effort that lead to the
successful rescue of the soccer team. When using the international support, a few
articles from the three analyzed newspapers discussed Elon Musk’s involvement in
the rescue effort. Several articles in all three newspapers also detailed the past
experience of the two British divers to reach the boys in the cave, Rick Stanton and
John Volanthen. Besides describing the international efforts, the international support
frame also included expressing gratitude to the countries that came to aid the rescue
efforts.
Moral Support Frame
The news coverage of the Tham Luang cave disaster utilized the moral frame
which described the different ways people expressed their support and gave
encouragement for the young boys, the coach, and the search and rescue teams.
Several articles described the religious ceremonies being conducted to show support
for the Wild Boar team and their families: “Relatives and others performed a ritual
calling for those who are missing. They played drums and gongs and two relatives
held fishing nets as symbols to fish out lost spirts from the cave” (Vejpongsa, 2018).
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The moral support frame also extended to include writing songs for the
soccer team, folding origami paper cranes, hashtags on social media, and volunteers
cooking and distributing food for the rescue workers. One article in the Chiang Mai
Mail described drawings and pictures to support the Wild Boar team: “One shows
rescuers in a dark cave with “13 Hope Don’t Give Up” written on their oxygen tanks.
Another displays the silhouettes of 12 boys and a man against the stalacities of a
cave with the words: “Stay strong. We are coming.” (Kaweewit & Vejpongsa, 2018).
Survival of the Wild Boars Frame
The survival of the Wild Boar frame focused on the health conditions and
survival of the young boys and their soccer coach. During the initial coverage of the
disaster, the survival of the Wild Boars frame addressed the team’s chance of
survival. Articles described the physical and psychological challenges they may face
while in the cave, including the numbers of days they would be able to survive
without food. After the team was discovered, the use of this frame provided
continuous updates of their health conditions while in the cave and after being
evacuated. For example, one article in the Chiang Mai Mail detailed the conditions of
the boys: “Jedsada Chokdumrongsuk, permanent secretary at the Public Health
Ministry, said the boys rescued Sunday were able to eat normal food by Tuesday,
though they couldn’t yet take the spicy dishes favored by many Thais. Two of the
boys possibly have a lung infection but all eight are generally healthy and smiling”
(Wright & Kaewjinda, 2018).
Family and Friends Frame
The victims of the Tham Luang Cave disaster were not only the young boys
and the soccer coach but also the family and friends that were waiting outside of the
cave. The family and friends frame described parents waiting to hear news about the
fate of their children, specifically emphasizing the range of emotions the parents
experienced during the disaster. For example, the Bangkok Post shares the feelings of
one mother: “Namhom Boonpiam, whose 13 year-old son Mongkol is among the
missing, said she had been waiting at the entrance since Saturday night. “I haven’t
slept and I hope that all of them can come out, all safe and sound” (Boyle, 2018).
Articles with this frame also described the classmates waiting for their friends to
come out: “Tilek Jana, whose friend Prajak is among the missing, said he was eagerly
awaiting his return. “Let him come and let’s play (football) together, I miss him,” he
said (Thomas, 2018). When using this frame, articles also emphasized the family’s
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and friends’ feeling of “hope” that the team will be found and brought out safely
from the cave.
Sources
During the coverage of the Tham Luang Cave disaster, the articles relied on a
number of sources for information. When using the search and rescue frame, Thai
government officials, experts, and the Thai Navy SEAL Facebook page were the most
quoted sources. Thai government officials, specifically Narongsak Osotthanakorn, the
former Governor of Chiang Rai who lead the operation, were used as sources to
describe the progress of the search and rescue efforts. Throughout the coverage,
Narongsak would provide the status of the divers along with the delays of the search.
Other government officials, including the Police Chief and the Interior Minister, also
provided details about the water levels and the search for alternative entrances to
the cave. Experts on drilling and water were used as sources to describe the
procedures for drilling and water-pumping. The Thai Navy SEAL Facebook page were
also used as sources for the search and rescue frame, specifically providing the most
updated information on the evacuation of the soccer team.
For the international support frame, sources were typically Thai government
officials, foreign government officials, foreign assistance and representatives from
foreign organizations, such as the British Cave Rescue Council. The Thai government
officials and foreign government officials were used as sources to describe the
involvement of other countries in the search and rescue efforts. Foreign government
officials included quotes from U.S. National Cave Rescue Commission and Australia
Foreign Affairs detailing the level of support they were giving to the help Thailand.
Many articles included quotes from Rick Stanton, one of the British divers that
discovered the young boys.
For the moral support and family and friends frames, not surprisingly, family
members and classmates of the young boys were commonly used as sources in the
articles. Most of the quotes used for these two frames were emotional and
emphasized the feeling of being hopeful. For the survival of the Wild Boar frame, the
sources commonly used with this frame included government officials and health
officials. These two sources were quoted to provide an update on the status of the
soccer team when in the cave and after being evacuated.
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5. Discussion and Conclusion
The purpose of this study was to identify the frames and sources used by
print media coverage during the Tham Luang Cave disaster. The findings from the
analysis revealed the three newspapers, the Bangkok Post, Chiang Mai Mail, and
Chiang Rai Times, used five common frames when covering the Tham Luang Cave
disaster-- search and rescue, international support, moral support, survival of the
Wild Boars, family and friends.
Of the five frames used during the coverage, the search and rescue frame was
the most prominent. This finding suggest that when reporting on the Tham Luang
Cave disaster, the news media tend to focus on describing to the public what is
taking place and keeping them informed. In this case, the newspapers continuously
provided details regarding the search and rescue efforts. The articles also explained
the reasons for the delays in the rescue of the young boys and the coach, which
would help to reduce the level of uncertainty the public may experience during this
disaster. As Quarantelli (1991) stated, what people know about a disaster comes from
the mass media. Based on the heavy use of the search and rescue frame throughout
the Tham Luang Cave disaster, it appears that the media are well-informed about
the progress of the search and rescue efforts conducted by the Thai Navy Seal and
their foreign counterparts. To supplement the information related to the search and
rescue, the media also used the international support and the survival of the Wild
Boars frame. Through the use of these two frames, it appears that the media was
focused on providing the public with all the details necessary for them to have a
clear understanding of the efforts dedicated to help save the soccer team.
In addition to informing the public of the search and rescue efforts, the
analysis revealed the media adopted the moral support frame throughout the
coverage of the disaster. The moral support frame focused on expressing support
and encouragement for the people involved in the disaster. The use of this frame
can imply that the media’s intention maybe to provide emotional support for the
public during this time of uncertainty.
Not surprising, the findings revealed the use of family and friends frame,
which describes the family members and friends waiting outside the cave to hear
about their loved ones. Past studies indicate the frequent use of human-interest
frames, which focuses on the stories of individuals and communities, when covering
a disaster (Liu, 2009; Luther and Zhou, 2005). Similar to the human-interest frame,
the family and friends frame puts a human face to the disaster. The inclusion of this
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frame may help to make the stories become more emotionally compelling when
audiences hear statements from family members.
In terms of sources, analysis of the articles revealed that government officials
were the most commonly quoted sources. The former Chiang Rai governor,
Narongsak Osotthanakorn was the primary government official that provided
information regarding the search and rescue efforts of the soccer team. This is not
surprising as the former Chiang Rai governor was deemed as the leader of the search
and rescue operations. The heavy reliance on government officials may also be
attributed to the restrictions placed on the media to prevent them from interfering
with the operations. Media outlets were prohibited from entering the area near the
cave, therefore, they must rely on the press conferences conducted by the
government officials. This finding places a high level of responsibility on government
officials during a disaster to provide the most accurate and updated information,
which can help reduce public uncertainty.
In terms of limitations, this study only analyzed articles from three Englishlanguage national papers published in Thailand. Therefore, the results may not be
representative of all newspapers in Thailand. Thai-language newspapers may
emphasize different types of frames and rely on other sources for information,
besides government officials. Future studies should examine the media coverage of
the Tham Luang Cave disaster in Thai-language newspapers and also extend the
research to include broadcast television news. Different media outlets may result in
different findings. Overall, this study offers insights into how journalists are
constructing the disaster and which sources have a role in the framing of the disaster,
which can directly influence how the public perceives the unfolding disaster.
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีไทย ในภาคตะวันออก
The Guidelines to Enhance the Effectiveness in Using Information
Technology for Work Operation of Thai Accountant in the Eastern Area
สุมาลี รามนัฏ 1 ธนัชพร ถวิลผล 2
0

1

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารของสํานักงานบัญชีใน
ภาคตะวันออก มีจํานวนทั้งสิ้น 279 ราย โดยผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Anova และวิเคราะหความแตกตาง
เปนรายคูดวย Scheffe Analysis โดยการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ดานทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออก สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30–50 ป
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณการทํางาน ต่ํากวา 5 ป ใหความสําคัญตอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนักบัญชี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน
พบว า ผู บ ริ ห ารให ค วามสํ า คั ญ ไม แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส ว นเมื่ อ จํ า แนกตาม
ประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน พบวามีความแตกตางกัน 1 ดาน ไดแก ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูวิจัยจึง
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา ผูที่มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป และผู
ที่มีประสบการณการทํางาน 5-10 ป ใหความสําคัญในดานจรรยาบรรณวิชาชีพ มากกวาผูที่มีประสบการณการ
ทํางาน มากกวา 10 ป
คําสําคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นักบัญชีไทย

Abstract

This research is aimed to study the guidelines to enhance the effectiveness in using
information technology for work operation of Thai accountant in the eastern area. The sample
size is 279 managers in the accounting offices in the eastern part of Thailand. The questionnaires
were used to collect the needed data. The descriptive statistical data include percentage, mean,

and standard deviation. The data were analyzed by using t-test analysis and the
Scheffe’s method in analysis of variance.
1
2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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The results revealed that the managers in the accounting offices in the
eastern part of Thailand are mostly females, aged between 30-50 years old, holding
a bachelor degree, and with work experience of less than 5 years. The overall value
for the guidelines to enhance the effectiveness in using information technology for
work operation of Thai accountant in the eastern area is at the high level.
The different demographic factors on sex, age, and educational level post no
difference on the guidelines to enhance the effectiveness in using information
technology for work operation of Thai accountant in the eastern area at the
significant value of 0.05. When consider each item separately, it is found that the
difference in work experience has a difference in professional ethics. The Scheffe
Test showed that the managers with less than 5 years of work experience and with 510 years of work experience have paid more attention toward professional ethics
than those managers with 10 year of work experience.
Keywords : The enhancement of effectiveness, information technology, and Thai
accountants
บทนํา

ความเจริญกาวหนาทางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันนี้เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาก
และเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับ ทั้งเด็ก ทั้งผูใหญหรือแมกระทั่ง
ผูสูงอายุ ลวนแตมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวันดวยกัน ไมวาจะเปนการศึกษา
ทางไกลผานจอทีวีของเด็กชนบทที่อยูหางไกลเมือง การสื่อสารผานโลกโซเชียล การใชงานคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูลและการปฏิบัติงานฯลฯ สิ่งเหลานี้ชวยอํานวยความสะดวกสบายใหกับเราได
เป นอย างดี ซึ่ งหน วยงานต าง ๆ ทั้ งองค กรภาครัฐและเอกชนต างก็ นํ าเอาเทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ใน
กระบวนการทํางานเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานเปนอยางมาก เห็นไดจากผล
การสํ ารวจของสํ านั กงานสถิติ แห งชาติ (2560) แสดงให เห็ นร อยละของสถานประกอบการที่ มีการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในป 2555 – 2559 วามีแนวโนมของการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศเขามาใช
ในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 รอยละของสถานประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในป 2555 - 2559
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560

จากการสํารวจ จํานวนสถานประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการภายใน
องคกรธุรกิจอยูถึงรอยละ.70.1.และไมไดใชคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการภายในองคกรธุรกิจอีก
รอยละ 29.9 ซึ่งในจํานวนนี้สถานประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการภายใน
องคกรธุรกิจสวนใหญไดนํามาใชกับระบบบัญชีเปนอันดับหนึ่งถึงรอยละ 74.5 แสดงไดดังภาพที่ 2
80
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74.5
57.8

49.8
36.6
15.1

ภาพที่ 2 แสดงรอยละของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอร จําแนกตามการใชคอมพิวเตอรใน
การบริหารจัดการภายในองคกรธุรกิจ เฉพาะ 5 อันดับแรก
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560
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จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวา สถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอรในจํานวนนี้มีการใชระบบ
บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบบัญชีสูงที่สุดคิดเปนรอยละ.74.5.รองลงมา ไดแกระบบเงินเดือนและ
บุคลากรรอยละ 57.8.ระบบการซื้อ-ขายรอยละ 49.8..ระบบสินคาคงคลังรอยละ 36.6..และระบบ
บริหารลูกคาสัมพันธรอยละ 15.1 ตามลําดับ
ขอมูลดังกลาวนี้บงบอกใหเห็นอยางชัดเจนไดวาสถานประกอบการเริ่มตระหนักเห็นถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับเปลี่ยนองคกรใหเขากับยุคสมัยกันแลว ซึ่งสงผลตอพนักงานที่จะตอง
ปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขามามีบทบาทตอการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความ
คุมคาสูงสุดในการทํางาน ไมเวนแมกระทั่งวิชาชีพที่เกี่ยวของกับบัญชี ซึ่งไดมีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชเขา
กับการปฏิบัติงานอยางมากมาย อาทิ โปรแกรมการทําบัญชี โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ทํางานอยูบน
ระบบเครือขาย การยื่นภาษีออนไลน การยื่นงบออนไลนหรือ e-Filing อีกทั้งยังไดนําเนื้อหาวิชาการและ
ประกาศตางๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับบัญชี ไวในอินเตอรเน็ตอีกดวย ซึ่งเปน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีประโยชนอยางยิ่ง ดวยเหตุผลนี้เอง ที่บุคลากรทางวิชาชีพบัญชีจําเปน
จะตองพัฒนาทักษะความรูความชํานาญทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเพื่อใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถยืนยันไดจากงานวิจัยของขนิฐา..นิลรัตนานนท.(2559) ที่ไดทําการ
สํารวจความพรอมเฉลี่ยดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักบัญชีไทย
ในเรื่องตางๆ เชน 1.เรื่องของความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.เรื่องการสื่อสาร Social
network 3.ความสามารถในการทํางานดวยระบบเครือขาย Social network 4.การแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 5.การมีทักษะในการใชงานทางบัญชีดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.การถายทอดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.ความมีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
งานบัญชี เปนตน ผลปรากฏวาความพรอมของนักบัญชีไทยมีคาเฉลี่ยยังอยูในระดับปานกลาง ซึ่งถือวายังไม
สามารถใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเต็มทีท่ และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สําคัญของวิชาชีพบัญชี เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่มีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลธุรกิจจด
ทะเบียนภายในประเทศไดเปดใหบริการนําสงงบการเงินผานระบบ e-Filing เปนครั้งแรก และในป 2559
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดออกประกาศมาอีกวาจะยกเลิกการรับงบการเงินในรูปแบบเอกสาร และใหยื่น
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส หรือ (DBD e-Filing) แทน 100% ภายใน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
แตหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาของการยื่นงบออนไลนในรอบบัญชีป 2558ไปนั้น พบวามีนิติบุคคลจํานวนรอย
ละ 77 ที่นําสงงบการเงินดวยระบบ E - Filing จากจํานวนนิติบุคคลที่นําสงงบการเงินทั้งหมด และยังคงเหลือ
นิติบุคคลอีกรอยละ 23 ที่นําสงงบการเงินดวยวิธีการเดิม (กรมพัฒนาธุรกิจการคา,..2559) และในรอบบัญชีป
2559 ที่ผานมา มีนิติบุคคลที่นําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) ภายใน 31 พ.ค. 2560
จํานวนรอยละ 64 ของนิติบุคคลที่นําสงงบการเงิน และสงเปนงบกระดาษอีกจํานวนรอยละ 36 ของนิติบุคคล
ที่นําสงงบการเงิน ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงรอยละการยื่นงบการเงินของนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสและยื่นแบบงบกระดาษ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2560
จะเห็นไดวา มีอัตราการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ลดลงถึงรอยละ 13 และในทาง
กลับกันอัตราการนําสงงบการเงินที่เปนกระดาษกลับเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 13 ซึ่งในรอบบัญชีป 2558 นั้น
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดประกาศใหนิติบุคคลยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 100%..ตั้งแตป
2559 เปนตนไป แตก็มีนิติบุคคลถึงรอยละ 23 ที่ไมไดยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสและในรอบ
บัญชีปตอมาหรือป 2559 การยื่นงบของนิติบุคคลกลับมีทิศทางสวนทางกลับคําสั่งของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ทั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดระบุบทลงโทษไวอยางชัดเจนแลว ซึ่งบงบอกใหเห็นวานิติ
บุคคลมีปญหาเรื่องกับการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวบุคลากรเองที่เห็นวา
ยุงยาก เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
จากที่กลาวมาทางผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่อง
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาค
ตะวันออก เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของนักบัญชีไทยใหสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในยุคแหงเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรม สอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาธุรกิจของประเทศตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก
2. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เป น แนวทางในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพให นั ก บั ญ ชี ส ามารถปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในยุคแหงเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรม สอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาธุรกิจของประเทศตอไป
2. เป นแนวทางใหแกส ถานประกอบการในการอบรมและพัฒ นาความรูดานตางๆ ใหแก
บุคลากรวิชาชีพบัญชี ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. เปนแนวทางการวางรากฐานในการยกระดับมาตรฐานของนักบัญชีไทยใหอยูในระดั บ
สากลตอไป
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การปฏิ บั ติง านของนั กบั ญ ชี ไทยในภาคตะวัน ออก ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย คื อ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออก โดยสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออก มีจํานวน 212
แหง (ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา,.2560) ซึ่งผูบริหารแหงละ 4 คน รวมทั้งหมดจํานวน 848 ราย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง สําเร็จรูปของ Taro
Yamane ธานินทร (2560) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5 % ไดขนาดกลุม
ตัวอยางคือ 266 ราย ซึ่งเก็บจริงได 279 ราย
การทบทวนวรรณกรรม
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ดํ า เนิ น การศึ กษาตามแนวคิ ดทฤษฎี ที่เ กี่ ย วข องกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ย วกั บ
สมรรถนะไวดังนี้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกั บสมรรถนะเริ่มจากการนําเสนอบทความทางวิ ชาการของ เดวิ ด แมคเคิ ลแลนด
(David6C.4McClelland) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัย ฮารวารด เมื่อป คริสตศักราช 1960 ซึ่งกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (Excellent5Performer) ในองคการกับระดับทักษะความรู
ความสามารถ โดยระบุวาการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ เปนวิธีการที่ไมเหมาะสมในการตัดสิน
ความสามารถของแตละบุคคล แตควรใชความสามารถมากกวาคะแนนทดสอบ (Test Scores) ตอมาในป
ค.ศ. 1970 บริษัท McBer ที่อยูในความดูแลของ McClelland ไดรับการติดตอจากองคการ The US State
Department ใหชวยคัดเลือกเจาหนาที่ มาทําหนาที่เปนตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign
Service Information Officer : FSIOs) ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งกอนหนานั้น การคัดเลือกเจาหนาที่
FSIOs ใชแบบทดสอบที่เนนทดสอบดานทักษะที่คาดวาจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
พบวาผูที่ทําคะแนนสอบไดดีไมไดมีผลการ.ปฏิบัติงานที่องคการตองการ McClelland..จึงไดพัฒนาเครื่องมือ
ชนิดใหม.โดยใชวิธีการประเมินที่เรียกวา.. Behavioral..Event..Interview..(BEI).เพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรม
ของผูที่ปฏิบัติงานดีแลวเปรียบเทียบกับผูที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑเฉลี่ยเพื่อหาพฤติกรรมที่แตกตาง
กัน.แลวเรียก.พฤติกรรมที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีวา.“สมรรถนะ”.ซึ่งไดกลาวไวอีกวา สมรรถนะ
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คือบุคลิก.ลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมรรถนะของ เดวิด แมคเคิลแลนด อาจทําใหสามารถ
สรุปไดวา สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีหมายความรวมถึงความรู (Knowledge) เชน ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งถือเปนสมรรถนะหนึ่งที่สําคัญตอนักบัญชีในยุคนี้ เนื่องจากในปจจุบันองคกรธุรกิจตางก็
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ดังนั้นสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีจึงไดรวมความรูดานเทคโนโลยีเขาไวดวย ทักษะทางวิชาชีพ (Skills) และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(Ethics) ซึ่งแสดงออกมาในรูปของแนวการทํางาน ความคิดและพฤติกรรม
ทั้ งนี้ สมรรถนะตามความหมายที่ ทางสภาวิ ชาชี พบั ญชี 2544 กํ าหนดตาม IES..คื อความรู
ความสามารถ ของนักวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาที่ใหไดตามที่มาตรฐานกําหนดไว และลักษณะสวน
บุคคลที่สงเสริมความรู ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน การวัดสมรรถนะ สามารถกระทําได
หลายวิธี เชน การปฏิบัติงานจริงในสถานที่ทํางาน การจําลองการปฏิบัติงาน การทดสอบโดยการเขียนตอบ
อัตนัยหรือทดสอบโดยการสัมภาษณ และการวัดผลดวยตนเอง
ในการจัดแบงประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวทางที่แตกตางกันออกไป
โดยทั่วไปสมรรถนะสามารถแบงไดตามวัตถุประสงคของการนําไปใชงานและตามประเภทของการพัฒนา
กลาวคือ สมรรถนะตามวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน
สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับแตละ
กลุม เพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจ
ในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองคการ ที่จะสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายได
สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนให
เห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะชวยสงเสริมใหคนนั้นๆ สามารถสรางผลงาน
ในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้นๆ ไดสูงกวามาตรฐาน
สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอน
ใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทําใหบุคคลนั้นมีความสามารถในการทําสิ่ง
หนึ่งไดโดดเดนกวาคนทั่วไป เชน สามารถอาศัยอยูกับแมงปองหรืออสรพิษได เปนตน ซึ่งเรามักจะ
เรียกสมรรถนะสวนบุคคลวาความสามารถพิเศษสวนบุคคล
ทั้งนี้ ผูวิจัยแบงสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีออกไดเปน 3 ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลัก
(Core Competency) 2) สมรรถนะตามสายงาน (Professional Competency) และ 3) สมรรถนะสวนบุคคล
(Personal Competency)
นักวิชาชีพบัญชีจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนา 1) สมรรถนะหลัก.(Core Competency) คือแนวคิด
และพฤติกรรมเชิงบุคคลที่องคกรยอมรับได ตามวัฒนธรรมและคานิยมขององคการ ซึ่งใกลเคียงกับที่กําหนด
ในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบั ญชี ฉบับที่ 4 (IES 4) เรื่ อง คานิยม
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จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ โดยนักวิชาชีพบัญชีตองไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกในการทํางานใน
วิชาชีพ ในดานจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ
นักวิชาชีพบัญชียังตองพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน (Professional Competency) คือ ความรู
เกี่ยวกับงานบัญชีในแตละตําแหนงงาน ความรูทางดานองคกรและธุรกิจ เปนตน ซึ่งไดระบุไวในมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 (IES..2)..วาดวยเรื่องเนื้อหาของหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพบัญชี มีองคประกอบ 3 ประการ 1) ความรูทางการบัญชีและการเงิน 2) ความรูทางองคกร
และธุรกิจ และ3) ความรูดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาชีพบัญชีจําเปนตองพัฒนาในสวนของสมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) คือ
ทักษะ (Skill)..ทางวิชาชีพในดานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 (IES 3) อันไดแก 1) ทักษะทางปญญา 2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาที่การงาน 3)..ทักษะสวนบุคคล 4) ทักษะในการปฏิสัมพันธ 5) ทักษะการสื่อสาร และ 6) ทักษะในการ
จัดการองคกรและธุรกิจ
จากขอมูลขางตน สามารถสรุปไดวา สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่ควรมีเพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บั ติ งานรวมถึ งการใช เทคโนโลยี สารสนเทศในการทํ างานนั้ น ประกอบด วย ความรู ทาง
วิชาชีพ.(Professional Knowledge).ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skill) ที่ตองพัฒนา.และคุณลักษณะ
เฉพาะของแตละบุคคล (Personal Attributers) ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยหมายความถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
(Ethics)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัย
จากแนวคิ ดทฤษฎี และงานวิ จั ยต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บแนวทางการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก ซึ่งผูวิจัยไดทําการสรุปและสรางกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
Independent Variable
อายุ

Dependent Variable

เพศ
การศึกษา
ประสบการณ
ประเด็นปญหา
ของการวิจัย
นักบัญชีสวนใหญยังขาด
ความรู ทักษะ ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ปฏิบัติงานบัญชี

ยกระดับมาตรฐาน
นักบัญชีไทย

ผูบริหาร
สํานักงานบัญชี

�
𝒙𝒙 , SD, t-test, Avona
Content Analysis
ประโยชนที่ไดจากการวิจัย

พัฒนาหลักสูตร
อบรม

เพิ่มประสิทธิภาพ
นักบัญชีภาค

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม
ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยที่มีขอบเขตและรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
งานวิจัยนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารของสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออก โดยสํานักงาน
บัญชีในภาคตะวันออก มีจํานวน 212 แหง (ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา,.2560) ซึ่งมีผูบริหารแหงละ 4 คน
รวมทั้งหมดจํานวน 848 ราย
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง สําเร็จรูปของ
Taro Yamane ธานินทร (2560) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5 % ไดขนาดกลุม
ตัวอยางคือ 266 ราย ซึ่งเก็บจริงได 279 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (check list) มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ
ส ว นที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา
(Rating Scale) มีจํานวน 30 ขอ ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน..5..ระดับ
ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (ธานินทร, 2560)
ส ว นที่ 3 ที่ มี ลั ก ษณะเป น แบบปลายเป ด (Open-Ended) โดยใช ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
(Content..Analysis)..แลวสรุปออกมาเปนคาความถี่ (Frequency)..โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนํามาลงขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อ
นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติที่ประกอบดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ (Frequency)
แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation:S.D.) 2) สถิติเชิงอางอิง ไดแก การแจกแจงแบบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (Anova)
และวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยเชฟเฟ (Scheffe Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 74.19)
อายุอยูระหวาง 30 - 50 ป (รอยละ 47.31) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 79.73) โดยสวนใหญ
มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป (รอยละ 41.58)
ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงค า เฉลี่ ย และค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความสํ า คั ญ ของแนวทางการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก โดย
ภาพรวม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ความสําคัญโดยรวม
ดานความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ

�
𝒙𝒙

4.32
4.32
4.27
4.42

S.D.
0.32
0.35
0.42
0.41

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิ เคราะห ความคิ ดเห็ นของผู ตอบแบบสอบถาม ส วนใหญ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
แนวทางการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการปฏิ บั ติ งานของนั กบั ญชี ไทยใน
ภาคตะวันออก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สําหรับผลพิจารณาเปนรายดาน
ไดแก ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 ดานความรูที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพ มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และดานทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27
ตารางที่ 2 แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความสําคัญของ แนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาค
ตะวันออกจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ความสําคัญโดยรวม
ดานความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ

t-Value
0.49
-0.30
1.72
0.29

P-Value
0.62
0.76
0.09
0.77

ผลการวิเคราะหคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความสําคัญของแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05
ทั้ ง 3 ด าน ได แก ด านความรู ที่ เกี่ ยวข องกั บวิ ชาชี พ ด านทั กษะการใช เทคโนโลยี สารสนเทศ และด าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตารางที่ 3 แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความสําคัญของ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาค
ตะวันออกจําแนกตาม สถานภาพสวนบุคคลดานอายุ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ความสําคัญโดยรวม
ดานความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ

F-Value
1.87
2.47
0.36
1.79

P-Value
0.16
0.09
0.70
0.17

ผลการวิ เ คราะห ค า สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งระหว า งค า เฉลี่ ย ของ
ความสําคัญของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีไทยในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ดานทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตารางที่ 4 แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาค
ตะวันออกจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานระดับการศึกษา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ความสําคัญโดยรวม
ดานความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ

F-Value
-0.05
-0.14
-1.02
1.34

P-Value
0.96
0.89
0.31
0.18

ผลการวิเคราะหคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ
ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยใน
ภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานระดับการศึกษา พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ดานทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตารางที่ 5 แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความสําคัญของ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาค
ตะวันออกจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานประสบการณการทํางาน
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ความสําคัญโดยรวม
ดานความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ

F-Value
0.88
0.58
0.16
5.25

P-Value
0.41
0.56
0.85
0.01*

ผลการวิ เ คราะห ค า สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งระหว า งค า เฉลี่ ย ของ
ความสําคัญของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีไทยในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานประสบการณการทํางาน พบวา
ความคิดเห็นของผูบริหารในสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 รายการ ไดแก ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา ผูที่มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป และผูที่มี
ประสบการณ ก ารทํ า งาน 5-10 ป ให ค วามสํ า คั ญ ในด า นจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มากกว า ผู ที่ มี
ประสบการณการทํางาน มากกวา 10 ป
อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นสําคัญที่ไดพบจากผลการวิจัยในเรื่องนี้ ผูวิจัยจะไดนํามาอภิปรายเพื่อสรุปเปนขอยุติ
ใหทราบถึงขอเท็จจริงโดยมีการนําเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุนหรือขัดแยง
ดังตอไปนี้
จากผลการวิ จั ย พบว า ผู บ ริ ห ารสํ า นั ก งานบั ญ ชี ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ แนวทางการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนักบัญ ชีไทยในภาคตะวัน ออก
ภาพรวม ใหระดับความสําคัญในระดับมาก โดยผูบริหารใหความสําคัญในดานจรรยาบรรณมากที่สุด
รองลงมาคื อด านความรู ที่เกี่ ยวข องกั บวิ ชาชี พ และดานทักษะการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ.ตามลํ าดั บ
ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จั ยของ จิ ตรนาถ สุขสวัสดิ์ (2558) และสรัชนุช บุญวุฒิ (2559) ที่ได ศึกษาถึ ง
องคประกอบคุณลักษณะของนักบัญชีที่ผูบริหารตองการ พบวา ผูประกอบการเจาของกิจการหรือผูบริหารให
ความสํ าคั ญ กั บทั กษะของนั กบั ญชี ในด านเทคโนโลยี สารสนเทศ ด านการวิ เคราะห และแก ป ญหา
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานภาษาและดานความรูความสามารถ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมี
ความตองการนักบัญชีในทักษะดานคานิยม จรรยาบรรณทางวิชาชีพมากที่สุด รองลงมาเปนทักษะดาน
ความรู ทักษะทางดานวิชาชีพ และดานภาษาตามลําดับ.
อี กทั้ งยั งสอดคล องกั บงานวิ จั ยของ กาญจนา มงคลนิ พั ทธ และนิ ตยา มณี นาค (2559)..ที่ ได
คุ ณสมบั ติ ของนั กบั ญชี ที่ พึ งประสงค สํ าหรั บอุ ตสาหกรรมชื้ นส วนยานยนต ในประเทศไทย แล วพบว า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของสถานประกอบการ มีความตองการนักบัญชีที่มี
คุณสมบัติดานคุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพมากที่สุด
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญรวย นะเปา (2556) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะตามหลัก
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบการวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการทํางาน :
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กรณีศึกษา นักบั ญชี ธุรกิจ SMEs.ในจั งหวั ดนนทบุ รี .ไดพบวา ความสัมพันธระหวางสมรรถนะตามหลัก
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการทํางานของนัก
บัญชีธุรกิจ SMEs โดยรวมมีความสําคัญอยูในระดับสูง
ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะงานของนักวิชาชีพบัญชี เปนงานที่ตองรวบรวมขอมูลของบริษัทไวมากมาย
ในการปฏิบัติงานจึงตองสามารถติดตามผลการปฏิบัติและผลการแกไขปญหาตางๆ ได ซึ่งทําใหจัดวาคานิยม
และจรรยาบรรณนั้นเปนสมรรถนะที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดที่สุดตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีและเปนไปตามมาตรฐาน IES4
จากผลการวิจัยพบวาผูบริหารสํ านักงานบัญชีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
แตกต างกั น ใหความสํ าคั ญกั บแนวทางการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการปฏิ บั ติงานของนั กบั ญชี ทั้ง 3 ด าน
ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติธร ผิวทองงาม (2558) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเกี่ยวกับความรูทางดานบัญชี เพื่อกาวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบวา บุคลากรสํานักงานตรวจเงินแผนดินที่มีเพศ อายุ ประสบการณ ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพ ไมแตกตางกัน
เนื่องจากวางานทางดานวิชาชีพบัญชีนั้น เปนงานที่มีมาตรฐานแบบสากล นักวิชาชีพบัญชีทุกคนจะตอง
ปฏิบัติหน าที่ตามมาตรฐานที่กําหนดไว ดังนั้นจึงอาจเปนเหตุใหการเพิ่มศักยภาพหรือประสิทธิภาพนั้ น
จะเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ไมขึ้นอยูกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน
ขอเสนอแนะ
.
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางที่สําคัญดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 นักบัญชีจะตองเปนผูมีความรูและทักษะที่เกี่ ยวของกับวิ ชาชีพโดยการอบรมและ
พัฒนาความรูใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ตลอดทั้งจะตองเปนผูที่ปฎิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 ผูประกอบการควรสนับสนุนสงเสริมหรือจัดใหมีการอบรมความรู
ทักษะ และจรรายาบรรณวิ ชาชี พ โดยเฉพาะดานการใช เทคโนโลยีที่เกี่ยวข องกั บการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี ใหแกบุคลากรทางดานบัญชีอยางสม่ําเสมอ
1.3 สถานบันการศึกษาควรจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ประยุกตใชทฤษฎีเพื่อการ
ปฏิบัติงานไดจริง โดยจะตองมีความรู ทักษะ และปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
2.1 ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตามทัศนะของนักบัญชี
2.2 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชี
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กลยุทธ์ และหลักการบริหารสายการบินต้นทุนต่าํ
Low Cost Carrier Strategy and Management
1

จิรวัฒน์ อร่ามรักษ์ รัตนา บุญเลิศพรพิสุทธิ์

2

บทคัดย่อ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีความเจริญเติบโตมาก โดยเฉพาะประเทศที่มีความต้องการใน
การเดินทางด้วยทางอากาศที่สูง ความต้องการของผู้โดยสารมีจํานวนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเดินทางไปถึงยัง
จุดหมายปลายทางด้วยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย แต่ด้วยยุคเศรษฐกิจ ปัจจุบันที่หลาย
ประเทศมีปัญหาทางด้านสภาะเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําให้อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบ
ตามไปด้วย ทําให้สายการบินเริ่มปรับตัวเป็นในรูปแบบสายการต้นทุนต่ํา เพื่อเป็นการลดต้นทุนของ
สายการบินลง ด้วยกลยุทธ์ และหลักการบริหารที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิม ด้วยการจํากัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก และบริการต่างๆที่มอบให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการสายการบิน แต่ด้วยจุดเด่น
ของราคาค่าตั๋วโดยสารที่ถูก ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ จากการบินเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด ทําให้มีเส้นทางบิน และจุดหมายปลายทาง
เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้โดยสาร และประหยัดเงินในการเดินทาง บทความฉบับนี้
จึงเขียนถึงความเป็นมาของสายการบินต้นทุนต่ํา กลยุทธ์และหลักการบริหารของสายการบินต้นทุนต่ํา
ผลจากการเกิดสายการบินต้นทุนต่ํา และสายการบินต้นทุนต่ําในประเทศไทย
คําสําคัญ : สายการบินต้นทุนต่ํา, กลยุทธ์, หลักการบริหาร
Abstract
Nowadays, Airline industries have been increasing, especially, the country that
the demand increasing of travelling by our plane, also the number of passengers that
willing to travel quickly and safety. But, the currently economic problem cause
airline industry’s affection. Hence airlines have started low cost carrier business, to
reduce their cost by reformed strategic and management, also controlled services. As
the result of lower price which is the strength of low cost airline business cause the
increasing of inbound and outbound passenger’s numbers. According to the
connected flight, there are more routes and expand destination to facilitate
passengers and save them money. Therefore, this article is present the history of low
1
2

อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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cost carrier, strategic and management of low cost carrier, the result of low cost
carrier and low cost carrier in Thailand
Key words: Low Cost Carrier, Strategy, Management
บทนํา
สายการบินราคาประหยัด หรือสายการบินต้นทุนต่ํา เป็นกลยุทธการดําเนินธุรกิจด้านการบิน
ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของการบิน เช่น อาหารบริการบนเครื่องบิน ทําให้สามารถขายตั๋วโดยสารในราคาประหยัด
ได้ โดยสายการบินต้นทุนต่ําเป็นสายการบินที่ทําการบินแบบประจํามีทั้งกําหนดภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
สายการบินต้นทุนต่ําเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสายการบิน Southwest Airlines
เป็นสายการบินต้นทุนต่ําสายแรก เริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปีพ.ศ 2513 ในเส้นทางระหว่าง Houston และ San
Antonio ต่อมาในปีพ.ศ 2541 จึงมีสายการบินต้นทุนต่ําสายที่สองเกิดขึ้น คือสายการบิน JetBlue หลังจากนั้น
การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ําจึงเพิ่มขึ้น ในปีพ.ศ 2560 สายการบินต้นทุนต่ํามีส่วนแบ่งทางการตลาด
ร้อยละ 37.9 ในอุตสาหกรรมการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (Wall Street Journal article, 2017) และมีสาย
การบินต้นทุนต่ําอีกมากมายเปิดเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในประเทศสหรัฐอเมริกา
การประสบความสําเร็จของสายการบินต้นทุนต่ําในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให้สายการบินต้นทุนต่ํา
จึงเกิดขึ้นในทวีปยุโรป ในปีพ.ศ 2547 สายการบิน EasyJet ของประเทศอังกฤษ และสายการบิน Ryan Air
ของประเทศไอร์แลนด์ จึงเกิดขึ้น และเป็นสายการบินต้นทุนต่ําที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด โดยเฉพาะบิน
เชื่อมโยงเส้นทางบินระหว่างประเทศทั่วทั้งยุโรป ทําให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ในราคาที่
ประหยัดในการเดินทาง
เช่นเดียวกับในทวีปเอเชีย ในปีพ.ศ 2545 สายการบิน Air Asia ของประเทศมาเลเซีย เป็นสายการบิน
ต้นทุนต่ําสายแรกในทวีปเอเชีย โดยทําการบินภายในประเทศมาเลเซีย ก่อนที่จะขยายเส้นทางบินสู่เมืองต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นสายการบินแอร์เอเชียได้มีการขยายเครือข่าย ด้วยการไปเปิด
สายการบินต้นทุนต่ําในประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย เช่นในประเทศไทยคือ สายการบิน Thai Air Asia ประเทศ
อินโดนีเซีย คือสายการบิน Indonesia Air Asia เป็นต้น จากความประสบความสําเร็จของสายการบินต้นทุนต่ํา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาสู่สายการบินต้นทุนต่ําในทวีปยุโรปและเอเซีย สิ่งสําคัญคือกลยุทธ์ และหลักการ
บริหารของสายการบินต้นทุนต่ําที่เป็นจุดสําคัญที่ทําให้สายการบินต้นทุนต่ําสามารถแบ่งส่วนแบ่งทางทาง
การตลาดในอุตสาหกรรมการบินยุคปัจจุบันได้ และสายการบินต้นทุนต่ํายังเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในราคาประหยัด และไปยังจุดหมายปลายทางที่เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ และหลักการบริหารสายการบินต้นทุนต่าํ
การดําเนินงานของสายการบินต้นทุนต่ํามีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกของการเดินทางด้วย
เครื่องบินที่มีค่าโดยสารถูกเป็นจุดขาย โดยลดบริการต่างๆที่ผู้โดยสารเคยได้รับลง ซึ่งจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆที่จะสามารถนํามาชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากการจําหน่ายตั๋วโดยสารใน
ราคาที่ต่ําลง ซึ่งสายการบินต้นทุนต่ําก็ต้องมีกลยุทธ์ และหลักการบริหารที่แตกต่างออกไป เพื่อที่จะ
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สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆได้ โดยมีกลยุทธ์ และหลักการบริหารสายการบินต้นทุนต่ําอยู่ 9 ข้อ
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551; Borislav Bjelicic and Katja Bley,2016) ดังนี้
1.การใช้เครื่องบินแบบเดียวกัน
สายการบินต้นทุนต่ําจะต้องใช้เครื่องบินแบบเดียวกัน เช่น Boeing 737-800 ทั้งฝูงบินหรือ
Airbus A-320 ทั้งฝูงบิน ซึ่งการใช้เครื่องบินแบบเดียวกันนั้นจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายดังนี้
1.1 การซ่อมบํารุงอากาศยาน จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่ของอากาศ
ยานที่ จ ะนํ า มาซ่ อ มบํ า รุ ง เพราะสามารถสั่ ง ชิ้ น ส่ ว นมาเก็ บ ในคลั ง พั ส ดุ เ พื่ อ ที่ นํ า มาซ่ อ มหรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และสามารถทดแทนอากาศยานได้ทุกลํา เพราะมีอากาศยานเพียงรุ่นเดียว
ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการสั่งชิ้นส่วนอะไหล่ของอากาศยานหลายๆรุ่นลง ทําให้สามารถบริหารจัดการใน
คลังพัสดุง่ายขึ้น ในการบริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ให้มีความเพียงพอ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการสั่งอะไหล่มาคงค้างไว้ในคลังสินค้า และอีกส่วนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมช่างซ่อม
บํารุงอากาศยาน เพราะช่างซ่อมบํารุงอากาศยานจะต้องมีใบอนุญาตในการซ่อมบํารุงอากาศยานใน
แต่ละรุ่น ถ้าหากสายการบินมีอากาศยานเพียงรุ่นเดียว จะช่วยลดค่าฝึกอบรมของช่างซ่อมบํารุง
อากาศยานลง เพราะจะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบุคคลภายในที่มีประสบการณ์
มาก่อน เพื่อที่ให้พนักงานรุ่นถัดไปสามารถฝึกฝนปละนําความรู้ไปต่อยอด เพื่อที่จะสอบใบอนุญาตใน
การซ่อมบํารุงอากาศยานรุ่นนั้นๆต่อไป
1.2 การฝึกอบรมลูกเรือ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเรือลง เนื่องจากสามารถใช้
ประสบการณ์จากลูกเรือรุ่นก่อน ในการฝึกอบรมให้กับลูกเรือรุ่นใหม่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากรภายนอกมาฝึกอบรม เพราะมีเครื่องบินเพียงแค่แบบเดียว การบริการหรืออุปกรณ์ภายใน
เครื่องบินแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ถ้ามีเครื่องบินแบบเดียวจะสามารถบริหารจัดการ
อบรมลูกเรือภายในองค์กรได้งายขึ้น ไม่ต้องมีการจัดอบรมอากาศยานในหลายๆรุ่นที่มีความแตกต่าง
กันออกไป รวมถึงถ้าหากลูกเรือที่จะต้องเข้าตารางบินในวันนั้น เกิดมีเหตุที่ไม่สามารถมาทําการบินได้
ลูกเรือคนอื่นก็สามารถทดแทนการเข้างานได้ทันที ทําให้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
กําลังคน
2. การเลือกทําการบินโดยใช้สนามบินระดับรอง
ถ้าหากสายการบินต้นทุนต่ําต้องการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยเฉพาะงานภาคพื้น
สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ํ า ควรเลื อ กใช้ ส นามบิ น ระดั บ รอง สนามบิ น ระดั บ รอง คื อ สนามบิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
ศูนย์กลางการบินหลักๆระหว่างประเทศ เช่น สนามบินในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง เป็นสนามบินระดับรอง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินหลัก สนามบินใน
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ท่าอากาศยานฮาเนดะ เป็นสนามบินระดับรอง และท่าอากาศยานนาริตะ
เป็นสนามบินหลัก เมื่อสายการบินต้นทุนต่ําใช้สนามบินระดับรองทั้งจากต้นทางที่ออกและจุดหมาย
ปลายทางที่จะไป จะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากสนามบินหลักได้ดังนี้
2.1 ค่าภาษีสนามบิน สนามบินระดับรองจะมีค่าภาษีสนามบินที่ถูกกว่าสนามบินระดับหลัก
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2.2 ค่าอุปกรณ์ภาคพื้น การเช่า หรือการใช้อุปกรณ์ภาคพื้นในส่วนต่างๆ ทัง้ ในส่วนของ
landside และ airside จะมีค่าเช่า หรือค่าใช้อุปกรณ์ต่างๆถูกกว่าสนามบินหลัก
2.3 ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าพื้นที่สํานักงาน หรือที่ทําการสายการบิน ค่าเช่าของสนามบินระดับ
รองจะถูกกว่าสนามบินหลัก
3. ใช้เวลาทําการบินสั้น
สายการบินต้นทุนต่ําจะให้บริการเส้นทางบินไม่ไกล โดยจะใช้เวลาบินไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงบิน
เพื่อที่จะสามารถทําการบินแบบจุดต่อจุด (point-to-point) ได้ เพราะสายการบินต้นทุนต่ําต้องการ
เพิ่มทางเลือกในเส้นทางบินให้กับผู้โดยสาร และต้องการลดค่าใช้จ่ายในการผ่านสนามบินหลัก จึงนิยม
ทําการบินในระยะเวลาการบินที่สั้น เพื่อที่จะสามารถบินไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง
4. การเข้าและออกจากสนามบินอย่างตรงเวลา
สายการบินต้นทุนต่ํามีความจําเป็นที่จะต้องเข้าออกจากสนามบินอย่างตรงเวลา เนื่องจาก
สายการบินต้นทุนต่ําทําการบินแบบจุดต่อจุด ใน 1 วัน อากาศยาน 1 ลําของสายการบินต้นทุนต่ําจึง
ต้องทําการบินแบบไปและกลับในหลายเส้นทางบิน ถ้าหากเกิดความล่าช้าของการเข้าและออกจาก
สนามบินต้นทางหรือปลายทางก็จะส่งผลกระทบไปสู่ตารางการบินในเที่ยวบินถัดไป โดยมีตัวอย่าง
ตารางดังนี้
เที่ยวบิน

ต้นทาง

ปลายทาง

เวลาออก

เวลาถึง

PIM 200

ดอนเมือง (DMK)

เชียงใหม่ (CNX)

6.00

7.00

PIM 201

เชียงใหม่ (CNX)

ดอนเมือง (DMK)

8.00

9.00

PIM 202

ดอนเมือง (DMK)

ภูเก็ต (HKT)

10.00

11.00

PIM 203

ภูเก็ต (HKT)

ดอนเมือง (DMK)

12.00

13.00

PIM 204

ดอนเมือง (DMK)

ขอนแก่น (KKC)

14.00

15.00

PIM 205

ขอนแก่น (KKC)

ดอนเมือง (DMK)

16.00

17.00

ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางบินของสายการบินต้นทุนต่ํา โดยใช้อากาศยาน 1 ลํา ทําการบิน
จากตัวอย่างตารางที่ 1 จะเห็นว่าสายการบิน PIM ทําการบินเที่ยวบินแรก PIM 200 ออกจากท่า
อากาศยานดอนเมืองในเวลา 6.00 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในเวลา 7.00 น. และเที่ยวบิน
PIM 201 เดินทางกลับจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในเวลา 8.00 น. และมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองใน
เวลา 9.00 น. ถ้าหากเที่ยวบิน PIM 200 ซึ่งเป็นเที่ยวบินแรกมีความล่าช้าเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรง
ทั้งตารางการบินตามตารางที่ 1 จะทําให้เที่ยวบินทั้งหมดเกิดความล่าช้า เนื่องจากสาเหตุมาจากการใช้
เครื่องบินเพียง 1 ลํา ในการทําการบิน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่าย และการบริหารฝูงบินของสายการบิน
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ต้นทุนต่ํา แต่ถ้าหากเกิดความล่าช้า ก็จะส่งผลกระทบต่อทุกเที่ยวบินที่ดําเนินการต่อไป เพราะฉะนั้น
การเข้าและออกจากสนามบินอย่างตรงเวลา จึงเป็นสิ่งสําคัญต่อสายการบินต้นทุนต่ํา
5. การเพิ่มจํานวนที่นั่งบนเครื่องบิน
เมื่ อ มี ก ารลดราคาค่ า โดยสารลง สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ํ า จึ ง ต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม จํ า นวนที่ นั่ ง บน
เครื่องบินให้ได้มากที่สุด เพราะการจัดที่นั่งโดยสารถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่าง ถ้าหากสามารถ
เพิ่มปริมาณที่นั่งบนเที่ยวบินได้สูงสุด ข้อดีคือจะช่วยเพิ่มรายได้จากการจําหน่ายตั๋วที่นั่งบนเที่ยวบิน
ทดแทนรายได้ที่ขาดหายไป แต่ข้อเสียจากการจะเพิ่มจํานวนที่นั่งบนเที่ยวบินนั้นคือความกว้างหรือ
ระยะห่างระหว่างเก้าอี้ผู้โดยสารจะแคบลง ซึ่งจะไม่อํานวยความสะดวกต่อผู้โดยสารมากเท่าที่ควร ทํา
ให้เกิดความไม่สบายในการนั่ง ถ้าหากเป็นเที่ยวบินในระยะไกล แต่จากกลยุทธ์ในข้อที่ 3 สายการบิน
ต้นทุนต่ําจะต้องทําการบินในระยะสั้น ทําให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความสะดวกกับระยะห่างของเก้าอี้
พอที่จะรับไหวกับระยะเวลาในการบินที่ไม่นานมาก
6. การลดบริการไม่จําเป็นบนเครื่องบิน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม
การบริ ก ารบนเที่ย วบินถือว่ าเป็นปั จ จัยสํ าคัญ ในการบริการให้กับผู้โ ดยสาร อาหารและ
เครื่องดื่มก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการของสายการบิน แต่สายการบิน
ต้นทุนต่ําจําเป็นต้องตัดการบริการในส่วนนี้ออก เนื่องจากถ้าหากต้องการลดต้นทุนลงแล้ว ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่นํามาบริการบนเที่ยวบินจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทําให้ต้องมีการบริหารจัดการ
ต้นทุนในส่วนนี้ เพราะฉะนั้นถ้าหากสายการบินต้นทุนต่ําจะต้องการลดต้นทุนในส่วนดังกล่าว จะต้อง
ไม่มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินฟรีแก่ผู้โดยสาร แต่จะต้องเปลี่ยนเป็นการขาย หรือมี
การสั่งจองล่วงหน้าทางหน้าเวบไซต์ หรือเวลาจองตั๋วจะมีการให้เลือกทั้งในส่วนของอาหารและ
เครื่องดื่มเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะสามารถลดปริมาณต้นทุนในการสั่งอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสารลง ทํา
ให้สามารถบริหารจัดการด้านครัวการบินได้ง่ายมากขึ้น
7. การจัดชั้นโดยสารให้มีชั้นประหยัดชั้นเดียว
ปกติชั้นโดยสารของสายการบินจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้นบริการด้วยกัน คือ ชั้นหนึ่ง (First Class)
ชั้นธุรกิจ (Business Class) และชั้นประหยัด (Economy Class) ซึ่งชั้นหนึ่ง (First Class) เป็นชั้นบริการที่
ต้องมีการบริการดีที่สุดทั้งในเรื่องของที่นั่ง ที่ จะต้องกว้าง มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบครัน ทั้ง
จอโทรทัศน์ส่วนตัว ระบบปรับเอนที่นั่ง รวมถึงอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ต้องมีคุณภาพดี และมีราคาที่สูง ชั้น
ธุรกิจ (Business class) เป็นชั้นบริการที่รองลงมาจากชั้นหนึ่ง การบริการในเรื่องของที่นั่ง จะมีความกว้าง
ลดลงมา อุปกรณ์อํานวยความสะดวกก็จะรองลงมาจากชั้นหนึ่ง อาหารและเครื่องดื่ม คุณภาพและปริมาณก็
จะรองลงมา ส่วนชั้นประหยัด (Economy Class) เป็นชั้นบริการมาตรฐานที่ทุกสายการบินต้องมี ที่นั่งจะ
แคบสุด อาหารและเครื่องดื่ม คุณภาพและปริมาณก็จะน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อมองจากการบริการทั้ง 3 ชั้นแล้ว
สายการบินต้นทุนต่ําที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆลง จึงจะต้องมีชั้นประหยัดเพียงชั้นเดียวเท่านั้น
เพราะจะสามารถจัดเพิ่มที่นั่งด้วยขนาดเก้าอี้ที่เท่ากันทั้งหมด เป็นตามข้อที่ 5 ทําให้สามารถจุผู้โดยสารได้
เต็มลํา และในเรื่องของการบริการ จะสามารถควบคุมบริหารในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มได้ เป็นไปตาม
ข้อที่ 6 เพราะถ้าหากจัดชั้นบริการในชั้นหนึ่ง (First Class) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) แล้วนั้น
จะต้องเตรียมอาหารที่นํามาในคุณภาพที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจะไม่สามารถลดต้นทุนในส่วนดังกล่าวไปได้
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8. การจําหน่ายตั๋วผ่านทางอินเตอร์เน็ต และไม่มีการจําหน่ายตั๋วผ่านตัวแทน
ปัจจุบันการจําหน่ายตั๋วเครื่องบินถือว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นมากกว่าอดีต ซึ่งในอดีตการ
จองตั๋วเครื่องบินจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ทั้งสํานักงานที่ต้องเช่าพื้นที่ และต้องมีพนักงาน
ในการนั่งรับโทรศัพท์การจองตั๋วเครื่องบินจากผู้โดยสาร รวมถึงตั๋วเครื่องบินเป็นแบบกระดาษ จะต้องมี
การพิมพ์ออกมา เพื่อส่งให้กับผู้โดยสาร และให้ผู้โดยสารนําติดตัวไปเพื่อทําการเช็คอินที่สนามบินก่อนขึ้น
เครื่องบิน ซึ่งเป็นการเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก ทั้งค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน และค่ากระดาษ ทําให้มี
ต้ นทุนในส่ วนนี้ค่อนข้ างสูง แต่ ในยุคปัจจุบันการจํ าหน่ายตั๋วมีความทั นสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะการ
จําหน่ายตั๋วผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านระบบแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือก
และจองเที่ยวบินได้ด้วยตัวเอง ทําให้สายการบินสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเช่าสถานที่
ค่าจ้างพนักงาน และค่ากระดาษได้ ซึ่ งเหมาะกับสายการบินต้นทุนต่ําที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้
ส่วนการจําหน่ายตั๋วผ่านตัวแทน คือสายการบินจะจําหน่ายตั๋วผ่านตัวแทนบริษัททัวร์ หรือร้าน
สะดวกซื้อ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารสามารถจองหรือจ่ายค่าตั๋วโดยสารได้สะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้น แต่การจําหน่ายตั๋วผ่านตัวแทน ไม่เหมาะกับสายการบินต้นทุนต่ํา เนื่องจากการจําหน่ายตั๋วผ่าน
ตัวแทนนั้น สายการบินจะต้องจ่ายค่าส่วนต่าง หรือถูกหักค่าฝากให้กับบริษัทตัวแทน หรือร้านค้าสะดวก
ซื้อ ทําให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในส่วนดังกล่าวไป เพราะฉะนั้นสายการบินต้นทุนต่ําจะต้องไม่มี
การจําหน่ายตั๋วผ่านตัวแทนใดๆเลย เพื่อที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด โดยให้ผู้โดยสารซื้อผ่าน
ช่องทางเวบไซต์ของสายการบิน หรือแอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด
9. การใช้ตั๋วโดยสารแบบไม่มบี ัตรโดยสาร โดยใช้แบบ E-Ticket
สมัยก่อนการใช้ตั๋วโดยสารยังเป็นในรูปแบบการพิมพ์กระดาษอยู่ เพราะฉะนั้นการจําหน่ายตั๋ว
จึงเป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนค่ากระดาษเป็นอย่างมาก สายการบินจึงเปลี่ยนการจําหน่ายตั๋วผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นตามข้อที่ 8 ซึ่งได้เปลี่ยนไปในรูปแบบของ E-Ticket หรือ Electronic Ticket คือ ตั๋ว
เครื่องบินรูปแบบใหม่ที่สายการบินต่างๆได้พัฒนาบริการมาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัด
ปัญหาในด้านต่างๆของผู้โดยสารให้ลดลงมากที่สุด E-Ticket คือ ตั๋วเครื่องบินในระบบออนไลน์ คือเมื่อได้
ทําการจองแล้ว จะได้ Booking Code เพื่อทําการ Check-in ซึ่ง E-Ticket จะระบุรายละเอียดต่างๆของ
ผู้โดยสารไว้ทั้งหมดรวมทั้ง Ticket No. หรือหมายเลขของตั๋วเครื่องบินเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านที่จองตั๋ว
เครื่องบินสามารถเดินทางได้แน่นอน สาเหตุที่เปลี่ยนการตั๋วเล่มมาเป็น E-Ticket เพื่อความสะดวกสบาย
ประหยัดทรัพยากร รวมถึงป้องกันการสูญหาย เพียงแต่ถ่ายรูปไว้ หรือพกแค่กระดาษ ก็สามารถใช้ได้
ความสะดวกของ Electronic Ticket สามารถเดินทางได้โดยเมื่อตกลงซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว จะ
ได้ รั บ เอกสารการยื น ยั น ผ่ า นทางอี เ มล สามารถสั่ ง พิ ม พ์ ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ได้ จ ากเครื่ อ ง Printer
(ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์กี่ครั้งก็ได้) และสามารถนํากระดาษที่สั่งพิมพ์จากเครื่อง Printer ไป check-in
ได้เหมือนตั๋วเครื่องบินปกติ เพราะข้อมูลการซื้อ E-Ticket ได้ถูกบันทึกอยู่ในระบบสํารองที่นั่งออนไลน์และ
ระบบ check-in ของสายการบินนั้นๆเรียบร้อยแล้ว ข้อดีของระบบ Electronic Ticket อีกข้อก็คือราคาที่
ถูกกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินแบบปกติเพราะสายการบินต่างๆจะมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกกลงทําให้
สามารถทําราคาตั๋วเครื่องบินในรูปแบบ E-Ticket ให้ถูกกว่าตั๋วเครื่องบินแบบเดิมได้ด้วย
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จากทั้ง 9 กลยุทธ์ของสายการบินต้นทุนต่ํา ถ้าหากสายการบินต้นทุนต่ําสามารถบริหารจัดการตาม
ทั้ง 9 ข้อได้แล้ว ก็จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆลงได้ และทําให้สายการบินต้นทุนต่ําสามารถ
บริหารงานไปได้อย่างราบรื่นในยุคเสรษฐกิจปัจจุบัน
ผลจากการเกิดสายการบินต้นทุนต่าํ
แน่นอนว่าสายการบินต้นทุนต่ําเมื่อเกิดขึ้นมา ย่อมส่งผลกระทบทั้งในผลดี และผลเสียต่อ
หลายๆส่วนทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมการบิน ผู้โดยสาร และเศรษฐกิจ (Veronika Minkova,2011)
ผลดีจากการเกิดมาของสายการบินต้นทุนต่ํา
1. กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีการเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น และขยายเส้นทางท่องเที่ยวได้
กว้างขวางขึ้น ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ถูกลงอย่างมากจะเป็นตัวจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เป็นการกระจายนักท่องเที่ยว และทําให้สะดวกสบายในการบิน
ตรงมากขึ้น
2. ทําให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวระดับกลาง
และระดับล่างที่มีงบจํากัดในการเดินทาง รวมทั้งทําให้มีการขยายตัวในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ
ซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องการปริมาณนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามา ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการบินจะได้รายได้จากส่วนนี้ แต่จะส่งผลถึงอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม และบริษัททัวร์ ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้าพักและใช้บริการทัวร์จํานวนเพิ่มมากขึ้น อุตสา
หรรมการขนส่ง เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในแต่ละประเทศนั้น ก็ต้องใช้การคมนาคมขนส่งเพื่อเดินทาง
ไปยังที่พัก หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะส่งผลถึงผู้ให้บริการในระบบขนส่งมวลชนทางบก ทั้งรถแท๊กซี่
รถเมล์ หรือรถไฟฟ้า ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา และอีกส่วนที่จะได้รับ
รายได้เพิ่มขึ้นคือ ร้านอาหาร และกลุ่มธุรกิจขายสินค้าต่างๆทั้งรูปแบบห้างสรรพสินค้า บริษัท หรือใน
รูปแบบชุมชน เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลถึงการจับจ่ายใช้สอย และการรับประทานอาหาร ทําให้
กลุ่มธุรกิจต่างๆจะได้รายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนนี้ และลงไปถึงแหล่งชุมชน ที่จะมีรายได้หมุนเวียนลงไปสู่แหล่ง
ชุมชนต่างๆ รวมถึงในภาคของเกษตรกรและเกษตรกรรม ที่จะต้องส่งผลผลิตให้กับร้านอาหาร และกลุ่มธุรกิจ
ขายสินค้า ก็จะได้รับรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนนี้ไปด้วย ทําให้รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะ
กระจายไปสู่ทุกภาคส่วน จากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ํา
3. เพิ่มความถี่ในการเดินทางมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวมีโอกาสเดินทางได้บ่อยขึ้น มีทางเลือกในเรื่อง
ของตารางบินที่เพิ่มขึ้น ทําให้สามารถเลือกวันและเวลาที่เหมาะกับความสะดวกของตัวเองได้มากขึ้น และ
ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ถูกลงทําให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกเดินทางได้มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี
4. ทําให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจการบินและภาคการขนส่งอื่นๆ มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟ
หรื อ รถประจํ า ทางทั้ ง ในด้ า นราคา คุ ณ ภาพ และการบริ ก าร ซึ่ ง ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอันจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในการมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
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5. อาจเกิดความผันแปรทางด้านการแข่งขัน โดยสายการบินต้นทุนตํ่าสายต่างๆจะแข่งกันลด
ราคาตั๋วเครื่องบินเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ ผู้ที่ได้ประโยชน์คือผู้โดยสารที่ได้เดินทางโดยสารได้
ในราคาที่ตํ่าลงมากขึ้น
ผลเสียจากการเกิดมาของสายการบินต้นทุนต่ํา
1. มีผลโดยตรงกับสายการบินแบบ Full services ที่ให้บริการอยู่ เนื่องจากราคาตั๋วที่ถูกกว่า ทําให้
สายการบินแบบ Full services ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะผู้โดยสารจะใช้ราคาตั๋วโดยสารเป็นปัจจัยหลัก
ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะมองราคาตั๋วเครื่องบินที่ถูกเป็นปัจจัยแรก และมองการบริการจากสายการบินเป็น
ปัจจัยรองลงมา ทําให้สายการต้นทุนต่ํามีความได้เปรียบสายการบินแบบ Full services ในด้านของปริมาณ
ผู้โดยสารที่เลือกราคาเป็นปัจจัยแรก ทําให้สายการบินแบบ Full services จึงต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะใน
ด้านของราคาตั๋วโดยสาร มีการลดลงแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ํา เพราะถ้าหากไม่ยอมลดค่าตั๋วโดยสารลง
มา ส่วนแบ่งทางการตลาดก็จะสูญเสียให้กับสายการบินต้นทุนต่ําไปทั้งหมด แต่ในข้อนี้ผู้โดยสารกลับได้
ประโยชน์สูงสุด เพราะจะทําให้มีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิม
2. ผู้โดยสารจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มมากกว่าเดิม จากค่าตั๋วเครื่องบินที่ซื้อมา เนื่องจากสายการบิน
ต้นทุนต่ําจะมีการบวกค่าต่างๆ ทั้งน้ําหนักกระเป๋าที่ต้องการโหลดลงใต้ท้องเครื่องบิน ซึ่งปกติสายการบิน
ต้นทุนต่ําจะให้กระเป๋า 1 ใบ ถือขึ้นเครื่องในน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเลือกที่นั่ง สายการบินต้นทุนต่ําจะ
ไม่มีการให้เลือกที่นั่งก่อน โดยถ้าหากต้องการที่นั่งที่ต้องการแล้ว ก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อเลือกที่นั่งที่
ต้องการ การเลือกอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าหากผู้โดยสารต้องการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน ก็ต้อง
สั่งจองล่วงหน้า ซึ่งราคาอาหารกับเครื่องดื่มนั้นแพงกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ทําให้ผู้โดยสารต้องมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แพงกว่าปกติ การทําประกันภัยการเดินทาง สายการบินต้นทุนต่ําจะมีข้อเสนอเกี่ยวกับการ
ทําประกันภัยการเดินทางต่างๆ ทั้งในเรื่องของกระเป๋าสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย เที่ยวบินล่าช้า ทําให้
สูญเสียเวลาในการเดินทาง สิ่งเหล่านี้จะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยตรงถึงผู้โดยสาร แต่ถ้าหากผู้โดยสารไม่
ต้องการบริการเหล่านี้เพิ่มเติม ก็จะจ่ายเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินที่มีราคาถูก ผู้โดยสารก็จะได้ประโยชน์สูงสุด
สายการบินต้นทุนต่าํ ในประเทศไทย
จากกลยุทธ์ และหลักการบริหารสายการบินต้นทุนต่ําที่ประสบคามสําเร็จในหลายๆประเทศ ทํา
ให้สายการบินต้นทุนต่ําเริ่มมีการเปิดตัวและดําเนินการขนส่งผู้โดยสาร เช่นเดียวกับใน
ประเทศไทย สายการบินต้นทุนมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาด เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารได้มีโอกาสเดินทาง
ด้ วยทางอากาศเพิ่ มมากขึ้ น เพิ่ มความรวดเร็ วในการเดิ นทาง และเชื่ อมจุ ดหมายปลายทางต่ างๆทั้ ง
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันนี้สายการบินต้นทุนต่ําที่เปิดให้บริการในประเทศไทยมีการ
เติบโตเป็นอย่างมาก โดยสามารถดูได้จากปริมาณจํานวนเที่ยวบิน เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2014-2017 ตามกราฟที่
1 (บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2018)
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กราฟที่ 1 จํานวนเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ําในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ 2014-2017

จากกราฟดังกล่าว โดยในช่วงปี ค.ศ 2014-2017 มีปริมาณจํานวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก จากปี 2014 มีเที่ยวบินเฉลี่ย 20,000 เที่ยวบินต่อปี มาถึงปี 2017 มีเที่ยวบินเฉลี่ย 34,000
เที่ยวบินต่อปี แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ําในประเทศไทย ซึ่งเป็นเที่ยวบินทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ทั้งนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและระหว่างประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย จากกราฟดังกล่าวเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบิน
ย่อมหมายถึงความนิยมของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําในประเทศไทย โดยปัจจุบันสาย
การบินต้นทุนต่ําในประเทศไทย มีอยู่ทั้งหมด 6 สายการบิน โดยมีศูนย์กลางการบินอยู่ที่ท่าอากาศยานดอน
เมือง 5 สายการบิน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 สายการบิน ดังนี้
1. ท่ากาศยานดอนเมือง
-

สายการบิน Nok Air
สายการบิน NokScoot
สายการบิน Thai Air Asia
สายการบิน Thai Air Asia X
สายการบิน Thai Lion Air

2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- สายการบิน Thai Vietjet Air
ซึ่งทั้ง 6 สายการบินมีให้บริการเส้นทางบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เป็นทางเลือกใน
การเดินทางให้กับผู้โดยสารในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆในราคาที่ประหยัด
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บทสรุป
กลยุทธ์ และหลักการบริหารสายการบินต้นทุนต่ํา ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้สายการ
บินต้นทุนต่ําประสบความสําเร็จ และสามารถต่อสู้ในตลาดอุตสาหกรรมการบินได้ โดยจุดเริ่มต้นมา
จากสายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา นํามาสู่การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ําในหลายทวีป
ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย โดยกลยุทธ์ และหลักการบริหารที่สําคัญมีอยู่ด้วยกัน 9 ประการ คือ
การใช้เครื่องบินแบบเดียวกัน การเลือกทําการบินโดยใช้สนามบินระดับรอง ใช้เวลาทําการบินสั้น การ
เข้าและออกจากสนามบินอย่างตรงเวลา การเพิ่มจํานวนที่นั่งบนเครื่องบิน การลดบริการที่ไม่จําเป็น
บนเครื่องบิน การจัดชั้นโดยสารให้มีชั้นประหยัดชั้นเดียว การจําหน่ายตั๋วผ่านทางอินเตอร์เน็ตและไม่
มีการจําหน่ายตั๋วผ่านตัวแทน และการใช้ตั๋วโดยสารแบบไม่มีบัตรโดยสาร โดยใช้แบบ E-Ticket
ถ้าหากสายการบินต้นทุนต่ําสามารถทําได้ครบทุกกลยุทธ์และหลักการบริหารตาม 9 ข้อดังกล่าวได้
หมด ก็จะทําให้สายการบินต้นทุนต่ําจะมีการบริหารที่สามารถลด ต้นทุนในส่วนต่างๆและทําให้
สามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบินได้อย่างมั่นคง แต่การทําสายการบินต้นทุนต่ําก็ย่อมมีทั้งผลดี
และผลเสี ย ในข้ อ ต่ า งๆ แต่ ส ายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ํ า ก็ ยั ง คงมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง
ภายในประเทศไทยด้วย
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การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัตติ ามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา : จังหวัดสมุทรสาคร
Civic Participation in Environment Law Compliance of SMEs
Case study : Samut Sakorn province
1

2

3

ถนอมศรี สิทธิเดช วิทยา เจียรพันธุ์ ชมภูนุช หุ่นนาค วิพร เกตุแก้ว

4

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองและการการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองใน
จังหวัดสมุทรสาคร และพัฒนารูปแบการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทของการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีวิจัยแบบวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย 30 ราย
ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นําชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และประชาชน การรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณจากการตอบแบบสอบถาม 400 ชุด
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นพลเมืองสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก( X 3.71) 2) กระบวนการมีส่วน
ร่วมภาคพลเมืองอยู่ในระดับปานกลาง( X = 3.28) และผู้นําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ 3) การปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.87) และการทดสอบสมมติฐานพบว่า
การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ
สรุปความเป็นพลเมืองมีผลต่อการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองส่งผลต่อการ
ปฏิบั ติตามกฎหมายสิ่ง แวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การสร้า งความเข้มแข็งให้กั บพลเมือง
โดยสร้างความตระหนัก และการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายจะส่งเสริมมีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
การสื่อสารสองทาง และการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้าถึงพลเมือง
และเผยแพร่ข่าวสารอย่างทันท่วงที และมีความโปร่งใส
คําสําคัญ การมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมภาคพลเมือง, การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

Abstract
This research aims to study the characteristics of citizenship and civic participation in
Samut Sakhon province and Develop a participatory approach that is consistent with the context
of civic participate to comply with environment law . Using qualitative research methods and
quantitative research. Data were collected from 30 in-depth interviews. It consists of government,
private sector, community leaders, local administration, academics, and the public. Collection of
quantitative data from 400 questionnaires.
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The research found that: 1) Samut Sakhon citizenship was at a high level ( X 3.71).
But the civic network is at a medium level 2) The civic participation process was at a moderate
level ( X = 3.28) and community leaders play an important role in decision making.
3) The environmental law compliance in Samut Sakhon was at a moderate level ( X =2.87) The
hypothesis test was found civic participate is significantly associated with compliance with
environmental laws.
Summary citizenship Affects to Civic Participation And civic participation contributes to
the environmental law of small and medium enterprises. Strengthening the Citizens Raising
Awareness And civic networking is a way to promote compliance with environmental law.
Two-way communication and information dissemination should be applied to information
technology to reach the citizen. And publish the news in a timely manner. And transparent
Keyword Participation, Civic Participate, Environment Law Compliance
บทนํา
ในปัจจุบันพบปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในระดับประเทศ
ขยายผลถึงระดับโลก ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงไปพร้อมๆกับการ
เติบ โตทางเศรษฐกิจ ในประเทศที่พั ฒ นาไปอย่า งรวดเร็ ว ถึง แม้ ว่า ประเทศไทยจะมี ก ารตราด้า น
กฎหมายสิ่งแวดล้อมขึ้นมาบังคับใช้ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอีกหลายฉบับก็ตาม แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู่ และมีอัตราเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งสาเหตุที่สําคัญของสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากหลายประการ เช่น 1) การปล่อย
ของเสียจากแหล่งที่อยู่อาศัย 2) การสร้างมลภาวะจากอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่ามีการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ลักลอบในการทิ้งขยะมูลฝอย หรือปล่อยน้ําเสีย อากาศเสีย ออกสู่พื้นที่สาธารณะ ก่อให้เกิดมลภาวะส่งผล
กระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ํา ขยะตกค้าง และขยะมีพิษ
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีรอยต่อติดกับกรุงเทพมหานครและมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
อุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างก้าวกระโดด ด้วยการคมนาคมที่สะดวก ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
จึงเป็นแหล่งที่มีการมาลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากปัจจุบันมีสัดส่วนของโรงงานในจังหวัด
สมุทรสาครที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวนรวม 5,620 แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อ ยละ 94.99 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทุกขนาดในจังหวัดสมุท รสาคร และจังหวั ด
สมุทรสาครมี GPP สูงเป็น 1ใน10 ของประเทศ ในขณะที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
อย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามก็คือปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และมลภาวะ
ในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลภาวะที่เกิดจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมใน
พื้นที่เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จากหลายสาเหตุ เช่นปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ทั่วถึงเพราะผู้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนน้อย
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กว่าอุตสาหกรรมในพื้นที่ และปัญหาความไม่เข้าใจในกฎหมายสิ่งแวดล้อมและขาดความตระหนักใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อมส่วนรวม
ความเป็นพลเมือง
พลเมือง หมายถึง คนที่มีศักดิ์ศรีความเป็นคน ที่กระทําแต่เรื่องที่ดี เพื่อสร้างสังคมพลเมือง
ที่ดี พลเมืองจึงมีอิสระ มีความรู้ มีเหตุผล และมีส่วนร่วมในกิจการที่เป็นส่วนรวม การเป็นพลเมืองจึงต้อง
มีหัวใจที่เป็น ประชาธิปไตย พลเมืองเป็นสมาชิกภายในสังคม อาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น พลเมือง
ไทย คือพลเมืองที่อาศัยในประเทศไทยมีสิทธิตามกฎหมายที่กําหนดการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมจะต้องมี
คุณสมบัติที่ส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555,
หน้า 31-36) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของพลเมืองที่ดีในระบบประชาธิปไตยว่าควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. พลเมืองต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และพึ่งตนเองได้
2. พลเมืองที่ดีต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน ด้วยความตระหนักว่าทุกคนมี
สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีความขัดแย้งจะต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันตาม
กฎหมาย
3. พลเมืองต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในความแตกต่าง และยอมรับในความหลากหลายใน
สังคม
4. พลเมืองในสังคมต้องมีความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน
5. พลเมืองต้องเคารพกฎ กติกา ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐได้บัญญัตขิ นึ้
6. พลเมืองต้องมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมในฐานะของการเป็นสมาชิกใน
สังคม จะต้องรับผิดชอบและไม่สร้างปัญหาส่งผลกระทบต่อสังคม
ดังนั้นในสังคมที่พลเมืองอยู่ร่วมกัน จะเป็นสังคมที่สงบสุข และไม่มีความขัดแย้งนั้น ลักษณะของ
พลเมืองที่สําคัญจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน (Joel Westheimer and Joseph Kahne, 2004 : p. 241)
คือ
1. พลเมืองจะต้องรับผิดชอบส่วนตน และรับผิดชอบชุมชนที่ตนเองอยู่ โดยเริ่มจากความ
สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย
2. การมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง โดยการเข้าร่วมสมาชิกภายในชุมชน ร่วมพัฒนาชุมชน
ร่วมดูแลสนับสนุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. พลเมืองต้องมีจิตสํานึกแห่งสังคม หรือจิตสาธารณะ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
จะเห็นได้ว่าความเป็นพลเมืองมีความสําคัญต่อการดําเนินไปของสังคม สังคมที่เข็มแข็งต้องมี
พลเมืองที่ดีอยู่ในสังคมเป็นจุดเริ่มต้น การเป็นพลเมืองที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็น
หลักมีความตระหนักในหน้าที่และสิทธิของการเป็นพลเมือง เล็งเห็นถึงความสําคัญของส่วนรวม ด้วย
คุณลักษณะพลเมืองที่ดีจะส่งผลให้พลเมืองมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคมของตนเองที่มีความ
ผู กพั นต่ อสั งคมของตนเองและอยากเห็ นสั งคมของตนเองดี ขึ้ น สั งคมจะก้ าวไปข้ างหน้ าและประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาได้นั้นจะต้องอาศัยประชาชน ที่มีความเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง การมารวมอยู่
ด้วยกันของพลเมืองจะเกิดสังคมพลเมือง (Civil Society) หรือที่เรียกว่า “ประชาสังคม” ส่งผลให้เกิดเป็น
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รูปแบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมดําเนินโครงการ หรือนโยบายต่างๆ กับภาครัฐ เป็นการกระจายอํานาจถึง
ระดับพลเมือง สังคมพลเมืองนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวภาคสังคม (Social Movement) ในการ
ร่วมมือร่วมใจดําเนินการเพื่ อเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงสังคมไปสู่สิ่งที่ ดีกว่า การรวมตัวกันของพลเมือง
(Civic group) จึงเป็นการรวมกันของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม (ประชาชน) มีความ
ผูกพันกันในลักษณะของหุ้นส่วน (Partnership) มีวัตถุประสงค์เดียวกัน กระทํากิจกรรมร่วมกัน ประเวศ วะสี
(2551, หน้า5) ได้กล่าวไว้ว่า สังคมแนวดิ่ง ที่มีลักษณะการอยู่ร่วมกันโดยมีคนที่มีอํานาจเหนือกว่าสั่งการคน
ที่มีอํานาจด้อยกว่าเป็นการรวมอํานาจไว้ที่ใดที่หนึ่ง หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการ
แก่งแย่ง การต่อต้าน และความขัดแย้ง แต่หากมีสังคมแบบแนวราบเชื่อมโยงกันในลักษณะเครือข่ายเป็นการ
กระจายอํานาจไปยังแต่ละคนในสังคม มีการตื่นตัวของสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่มีพลเมืองเป็นศูนย์กลาง
ทําให้พลเมืองทุกคนเป็นผู้มีอํานาจและการดําเนินการใดๆ ก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
สังคมอย่างแท้จริง

ภาพที่ 1 ลักษณะของสังคมทางดิ่ง และสังคมทางราบ
(ที่มา: ประเวศ วสี, 2551, หน้า5)
การมีส่วนร่วมภาคพลเมือง
การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงทัศนะ ความคิดเห็น
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มี ผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของตนเองและสังคม ซึ่ งกระบวนการมี
ส่วนร่วมนี้จะเป็นการมีส่วนร่วมทั้งการให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การร่วมตัดสินใจดําเนินการและรับ
ผลที่จะได้รับ ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเป็นหุ้มส่วนที่ต้องได้รับผลกระทําไม่ว่าจะเป็นทางบวก ทางลบ ในสิ่ง
ที่มีการตัดสินใจร่วมกัน ไชยา ยิ้มวิไล (2557,หน้า 151) กล่าวว่า การรวมตัวของประชาชน ก่อให้เกิด
การเมืองภาคประชาชน สู่ภาคประชาสังคมม และประชารัฐซึ่งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
การควบคุม ใช้อํานาจ เกิดความโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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ภาพที่ 2 สมการการมีส่วนร่วม
(ที่มา: ไชยา ยิม้ วิไล, 2557, หน้า 151)
จากสมการการมีส่วนร่วมในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วม (participation) เกิดจาก การ
ร่ ว มมื อ กั น (Cooperation) การประสานงาน (Coordination) และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น
(Responsibility) ซึ่งจะเป็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้น จะต้องเข้าร่วมด้วยความ
สมัครใจ และมีความยินดีในการเข้ามามีส่วนร่วม และมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบ
ในกิจกรรมที่กระทําร่วมกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรประเทศไทย พุทธศักราช 2550 ได้กําหนดเรื่องของสิทธิของพลเมือง
ในมาตราที่ 66 ถึ งสิ ท ธิ แห่ งการอนุ รั กษ์ การมี ส่ วนร่ วมในการจั ดการ และการใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความว่า พลเมืองในชุมชนหรือสังคมนั้นมีสิทธิ และอํานาจ
ร่วมกับภาครัฐ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งพลเมืองจะต้องมีการรวม
ตัวอย่างเข้มแข็ง เพื่อใช้สิทธิแห่งการอนุรักษ์นี้ให้เกิดประสิทธิภาพ และในมาตราที่ 67 ของรัฐธรรมนูญ
ยังกล่าวถึงสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการที่จะดํารงชีวิตอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีคุณภาพ
กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองเป็นการบริหารจัดการองค์การทั้งทางกายภาพ สติปัญญา และอารมณ์ด้วยความตระหนักในความเป็น
เจ้าของร่วมในสังคม การมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพลังสังคมประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่วมทางกายภาพ (physically involved) เป็นการเข้ามาทําร่วมกันทํางานโดยใช้
กําลังกาย เช่น การมีส่วนร่วมกําจัดขยะมูลฝอยในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมขุดลอกคูคลอง
2. การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา (intellectually involved) คือ การมีส่วนร่วมกันคิด การมี
ส่วนร่วมให้คําปรึกษา การมีส่วนร่วมตัดสินใจและการมีส่วนร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ (shared vision)
3. การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ (emotionally involved) เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างกัน
ความผูกพันในองค์กร หรือความผูกพันในสังคม และความผูกพันนี้เองจะสร้างให้เกิดแรงผลักดันในการเกิด
การมีส่วนร่วมต่อสาธารณะ โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ดีแก่สังคมในท้องถิ่นอาศัยของตนเอง
ผลจากการมีส่วนร่วมของพลเมืองนํามาซึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมทาง
สติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ และการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา เกิดเป็นความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี มีความผูกพันต่อสังคมและชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย กระบวนการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย เป็นกระบวนการที่พลเมือง หรือผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสีย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ทําให้เกิดความ
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Law Compliance)
สังคมของมนุษย์นั้นมีสมาชิกจํานวนมากที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความคิดเห็นและพฤติกรรม
ต่างๆ จึงจําเป็นต้องมีกฎระเบียบหรือกติการ่วมกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานสําคัญในการควบคุมความประพฤติ
ของมนุษย์และช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย กฎหมายมีความสําคัญ
ต่อสังคมในหลายๆด้าน
1. กฎหมายสร้างความเป็ นระเบียบและความสงบเรี ยบร้อยให้ กั บสั งคมและประเทศ ทุ กคน
จําเป็นต้องมีบรรทัดฐานซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติยึดถือเพื่อความสงบเรียบร้อยลดความขัดแย้งในสังคม
2. กฎหมายเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ พลเมืองไทยทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของกฎหมาย ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษ
3. กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อบังคับใช้จะเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
4. กฎหมายสร้างความเป็นธรรมในสังคม ความยุติธรรมเป็ นสิ่งที่ทุกคนต้องการมีหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายกฎหมายจึงเป็นหลักของความยุติธรรม
5. กฎหมายเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองในสังคม 6) กฎหมายมีหน้าที่ประสาน
ความขัดแย้ง ซึ่งผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการใช้กฎหมายจะต้องคุ้มครองประโยชน์ของ
สังคมในภาพรวม กฎหมายจึงมีความสัมพันธ์กับสังคม และประชาชนในสังคม ซึ่งมีการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือไม่นั้นมีกรณี เช่นการป้องปราม (Deterrence) การตรวจจับและเข้าแทรกแซง เพื่อบังคับให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย การให้ผลตอบแทนหากไม่มีการละเมิดกฎหมาย(illegal gains) และปฎิบัติตามเพราะมี
ภาระผูกพันทางศิลธรรมและอิทธิพลของสังคม (Moral Development & Personal Valuesซึ่งเป็น
ลักษณะของบุคคลและสังคมสิ่งแวดล้อม ทัศนคติส่วนบุคคลมีผลต่อการแสดงออกในสังคมการโน้มน้าวให้มี
ความเชื่อ และยึดมั่นคุณธรรม
สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นกฎหมายที่ต้องอาศัยความ
ศรัทธาและความตระหนักของความเป็นส่วนรวม ในการร่วมดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ในสังคม ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นผู้ทําลาย การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมจึงต้องสร้างแรงจูงใจจากพลเมือง
(Civic Motive) แรงจูงใจจากสังคม (Social Motive) เพื่อดึงพลังร่วมในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม
และนอกจากต้องการแรงจูงใจแล้ว ปัญหาที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้
ผู้วิจัย เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมเช่นจังหวัด
สมุทรสาคร และต้องการศึกษาปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีปัญหาทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมี
ส่ วนร่ วมของพลเมื องในพื้ นที่ เป็ นปั จจั ยที่ ผู้ วิ จั ยสนใจศึ กษาว่ ามี อิ ทธิ พลต่ อการปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมในพื้นทีหรือไม่อย่างไร
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วัตถุประสงค์
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครมีวัตถุประสงค์วิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในปัจจุบันของพลเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาลักษณะการปฏิบัติตามกฎหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมี ส่ ว นร่ ว มภาคพลเมื อ งมี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร
4. เพื่อแสวงหารูปแบบการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสมุทรสาคร
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา: จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative method) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method)
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 วิธีได้แก่
1. ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมภาคพลเมือง
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลทุติย
ภูมิ
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จากตัวแทนประชากรที่เลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 ท่าน จาก 6 กลุ่มประกอบด้วย ภาครัฐ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน นักวิชาการ ภาคเอกชนและประชาชน เป็นการสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นพลเมืองในปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสาคร การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และลักษณะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลปฐมภูมิเพื่อนํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติพรรณนา
3. ข้ อมู ลจากแบบสอบถามจํ านวน 400 ชุ ด จากประชากรโดยเลื อกตั วอย่ างแบบบั งเอิ ญ
(Accidental Sampling) ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย อําเภอเมือง
สมุทรสาคร 160 ตัวอย่าง อําเภอบ้านแพ้ว จํานวน 120 ตัวอย่าง และอําเภอกระทุ่มแบบจํานวน 120
ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
เพื่อนําข้อมูลเชิงอรรถาธิบายเพื่อพรรณนาเชิงคุณภาพ 2) แบบสัมภาษณ์(In-depth interview)เพื่อสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Form)และ 3) แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 คําถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมือง ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม และส่วนที่ 5 คําถามปลายเปิด
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การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลและสถิ ติ ที่ ใช้ ประกอบด้ วย การวิ เคราะห์ เอกสาร โดยวิ เคราะห์ เนื้ อหา
(Content) จากวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ สรุปประเด็นที่สําคัญ
เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลวิจัยที่ได้ การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม SPSS สําหรับประมวลผล โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยคํานวณเกณฑ์การแปล
ผลของค่าเฉลี่ยตามแบบของ Likert Scale และสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ในวิธีการของ Pearson Correlation และการใช้
สถิต (Paired Samples t-test)
กรอบแนวความคิดการทําวิจัย
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์ในการศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมีตัวแปรที่สําคัญคือการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้วิจัยได้มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร
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สมมติฐานวิจัย
สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองสมมติฐาน ได้แก่ 1) ความเป็นพลเมืองส่งผลต่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน และ2) กระบวนการมี
ส่วนร่วมส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาตามบริบทของวัตถุประสงค์ โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม ความเป็นพลเมือง การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมภาคพลเมืองและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบเขตด้านพื้นที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุม 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว
ขอบเขตด้ านประชากร ผู้ วิ จั ยได้ ศึ กษาวิ จั ยทั้ งการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ และการวิ จั ยปริ มาณ
โดยประชากรสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 30 ท่านประกอบด้วย ภาครัฐ
ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชน สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด จากประชากรในพื้นที่ 3 อําเภอในจังหวัดสมุทรสาคร
ผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อง การมี ส่ วนร่ วมภาคพลเมื องในการปฏิ บั ติ ตามกฎหมายสิ่ งแวดล้ อมของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
ภาคพลเมืองในปัจจุบันของพลเมืองในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.28) และพบว่า
ปัจจุบันผู้นําชุมชนและตัวแทนชุมชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
ส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารและพลเมืองส่วนใหญ่คิดว่าหน้าที่การติดตาม เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น
หน้าที่ของส่วนราชการ เมื่อพิจารณาร่วมกับความเป็นพลเมืองแล้วพบว่า พลเมืองส่วนใหญ่รู้สึกผูกพันและ
อยากให้สังคมตนเองดีขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.21) แต่ความเป็นเครือข่ายพลเมืองอยู่ในระดับกลาง
( X = 3.26) ซึ่งแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองนี้หากมีการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
ลักษณะของการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.87) ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม การจูงใจให้การปฏิบัติตามกฎหมาย และความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สอดคล้องรายงานปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความเป็นพลเมืองมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองก่อให้เกิด
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รูปแบบการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดสมุทรสาคร
1. สร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดกับประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครโดยการปลูกฝังความรู้
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
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2. สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง ผลักดันให้เครือข่ายมีส่วนร่วมและอํานาจในแท้จริง
เพื่อการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
3. พัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งกระบวนการ
มีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งควรมีการนําเทคโนโลยีที่นําสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีการสื่อสารได้อย่าง
ทั่วถึง ทันเวลา และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง สร้างเครือข่ายในลักษณะแนวราบและกําหนด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้คําปรึกษาแนะนํา พัฒนาความสามารถของพลเมือง
ในความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริง และกระบวนการแก้ไขปัญหา
เพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการมีส่วนร่วมในการดําเนินการและติดตามผล
เสริมอํานาจ เสริมศักยภาพให้เครือข่ายพลเมืองให้มีกระบวนการเฝ้าระวัง และมีการประสานกับภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในจังหวัดสมุทรสาครมีอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงแม้ว่าพลเมืองจะมีความผูกพันกับถิ่นที่อยู่อาศัย แต่การเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเพราะ
ลักษณะการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทํางานในลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมทําให้ไม่มีโอกาสได้มา
มีส่วนร่วม และพลเมืองส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับผู้นําชุมชน และยังคิดว่าการคิดตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของผู้นํา สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารจังหวัดที่เห็นพ้องกัน
ว่า ลักษณะการดํารงชีพทําให้การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในท้องที่น้อย และการสื่อสารยังไม่ทั่วถึง และเห็น
ว่าการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร หรือเครื่องมือการสื่อสารจะทําให้เข้าถึงพลเมืองได้มากขึ้น และสามารถ
ดึงพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น
ลักษณะการปฏิบัติตามกฎหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจุบันที่พบคืออยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ยังคงพบอยู่และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่สําคัญคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมที่พบว่าอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น การสร้างความรักท้องถิ่น และสร้างความตระหนักให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้แรงผลั กดั นของพลเมืองในท้องถิ่นชักนํ าให้
ผู้ประกอบการในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้มากยิ่งขึ้น
รูปแบบการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมควรมีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของ
สิ่งแวดล้อมล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในพื้นที่
และสร้างการมีส่วนร่วมแบบเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
สรุปผลการวิจัย
ความพลเมืองมีส่วนสําคัญในการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมภาค
พลเมืองมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ภาคพลเมืองที่สําคัญคือ
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1. การมีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารที่เป็นการสื่อสารสองทาง และการใช้เครื่องมือในการสื่อสารที่
เข้าถึงพลเมืองในพื้นที่
2. การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษาแนะนํา ซึ่งต้องมีการให้ข้อมูลที่เพียงพอให้อํานาจในการ
เสนอแนะ และนําผลที่ได้จากการเสนอแนะและให้คําปรึกษาแนะนําไปเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของการ
ตัดสินใจข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งเป็นการมอบอํานาจอีกระดับหนึ่งให้กับพลเมืองทําให้พลเมือง
ตระหนักได้ว่า สิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของทุกคน และพลเมืองทุกคนมีอํานาจในสิทธิและหน้าที่ใน
การตัดสินใจเพื่อสังคม
4. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการและติดตามประเมินผล เป็นการถ่ายโอนอํานาจบางส่วนให้กับ
พลเมือง ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับภาครัฐในการติดตามผล
ข้อเสนอแนะควรส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ และวางแผนสื่อสารไปยังพลเมืองอย่างทั่วถึง และพัฒนาเครือข่ายพลเมืองให้เข้มแข็ง เครือข่าย
บริ หารได้ ด้ วยตนเองมากกว่ าพึ่ งพางบประมาณจากภาครั ฐ ข้ อเสนอแนะเชิ งทฤษฎี ควรสร้ างความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดกับผู้ประกอบการและพลเมืองในท้องถิ่นที่อยู่ในสังคมเดียวกันโดยการประสาน
ร่วมมือกันเป็นเครื อข่ าย การจัดกิจกรรมกลุ่มทั้ งด้ านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความสัมพันธ์กับพลเมืองในท้องถิ่นเป็นต้น
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กระบวนการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระบบอัตโนมัติที่อํานวยความสะดวก
แก่ผู้สูงอายุของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
Elder’s Assistant Automation Business Strategy Process
of Small and Medium Enterprises (SME)
for Change to Ageing Society in Thailand
นพดล พันธุ์พานิช

1

บทคัดย่อ
ในยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กลุ่ ม ประเทศกํ า ลัง พั ฒ นากํา ลั ง ก้ า วสู่ สั ง คม
ผู้สูงอายุแต่มีการวางแผนเพียงเล็กน้อยสําหรับสถานการณ์นี้เท่านั้น บทความวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจระบบอัตโนมัติที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้พบว่ากระบวนการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจนี้เริ่มต้น
จากค่านิยมร่วม ไปสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจและการนําไปปฎิบัติโดยใช้กลยุทธ์ H.I.C.G. ได้แก่ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การจัดการแบบนวัตกรรมระดับนานาชาติ การขยายธุรกิจโดยการเน้น
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการมีบรรษัทภิบาล และประเมินผลโดยใช้ผลงานด้านการตลาดและความ
ยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในบทความนี้ ผู้วิจัยหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่
มากก็ น้ อ ยสํ าหรับ วิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม นัก วิ จั ย ศูน ย์ บ่ม เพาะธุ ร กิจ และหลั กสู ต ร
บัณฑิตศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาเช่นประเทศไทย
คําสําคัญ ระบบอัตโนมัติ, สังคมผู้สูงอายุ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Abstract
In the Information Communication Technologies Era, Developing Countries are
coming to Ageing Society, but they had a little plan for this situation. This Research
Article focused on the elder’s assistant automation business strategy process of SMEs
for change to in Thailand by the qualitative method. Researcher founded that
business strategy process is starting with Shared Values, following by Business
Strategy, Implementation by use H.I.C.G. strategic factors (Human Resource Strategy,
International Innovation, Customer Centric and Good Governance and evaluating by
Marketing Performance and Sustainable Competitive Advantage as a detail in this
1

ดร. เทคนิคการแพทย์ รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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article. Researcher hoped it has a valuation for SMEs, researchers, Business Incubators
and graduate programs in Developing Countries as Thailand.
Keywords Automation, Ageing Society, Small and Medium Enterprises (SME)
บทนํา
ในอดีตสังคมโลกวิตกกังวลกับปัญหาประชากรมนุษย์จะมีจํานวนมากจนเกินไปโดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนา จึงมีการรณรงค์ต่างๆ เช่น นโยบายการมีบุตรคนเดียวในประเทศจีน การวางแผน
ครอบครัวและการคุมกําเนิดในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น การรณรงค์
เหล่านี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่ง แต่ปัญหาที่ตามมาคือแนวโน้มการลดลงของประชากรวัยหนุ่มสาว
และการเพิ่ มขึ้ นของกลุ่ มผุ้สู งอายุ เนื่ องด้ วยความรู้และวิ ทยาการทางการแพทย์ที่ ก้ าวหน้าไปอย่ างยิ่ ง
สถานการณ์ของประเทศไทยพบว่าจากประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน มีกลุ่มผู้สูงอายุคือผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้น
ไป จํานวน 9.4 ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.5 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2568 คือมีกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดโดยจะมีผู้สูงอายุ
กว่า 14 ล้านคน โดยเฉพาะในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดี นอนติดเตียงต้องอาศัยผู้อื่นดูแล
กว่า 1 ล้านคนแล้ว และมีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ลําพังไร้ลูกหลานดูแลเพิ่มขึ้นโดยจากการสํารวจ
ในปี พ.ศ.2550 พบว่ามีจํานวนร้อยละ 7.5 ของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด (กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
ประเทศไทยจึงควรเริ่มจากการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ที่มีความได้เปรียบใน
การแข่งขันอย่างยั่งยืนขึ้นมาโดยเริ่มจาก ความต้องการ (Demand) นําไปสร้างประสบการณ์ (Experiences)
เกิดความรู้ (Knowledge) กระจายสู่เครือข่ายความรู้ (Networked Knowledge) พัฒนาขึ้นเป็นความรู้ที่
เกิดจากการขยายความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Expanded Knowledge) สู่การเล่นแบบผสมผสาน
(Combinatorial Play) ผสมผสานจิตนาการและความไม่มีอคติอย่างลงตัว (Imagination/Extrapolation)
จนได้สิ่งที่เหมาะสม (Optimization) และเกิดนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาได้ (Breakthrough Innovation)
ในที่สุด (Paveen, 2007) แล้วจึงนําแนวคิดนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาได้ไปพัฒนาเพื่ออกแบบการวิจัยตามคิด
นี้ต่อไป การจัดการการพัฒนางานวิจัยตามกลยุทธ์ของธุรกิจนั้นที่จริงแล้วบริษัทมหาชนขนาดใหญ่หลายๆ
แห่งก็ได้ดําเนินการไปพอสมควรแล้ว เช่น บริษัทเครือกลุ่ม ซีพี เอสซีจี และต่างประเทศแต่ยังไม่ขยายสู่วง
กว้างเช่นในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจในประเทศ
ที่กําลังพัฒนาเช่นในประเทศไทยจะมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนของวิสาหกิจขนาดใหญ่ (นพดล, วิชิต, และสิทธิรักษ์ , 2555) ทําให้จํานวนและมูลค่า
ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในประเทศไทยยังมีจํานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว และอัตราการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการวิจัยและพัฒนานั้นมีเติบโตอย่าง
รวดเร็วมากซึ่งอาจจะสูงถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่อัตราการเติบโตเพียงแค่หลักเดียว
(ร้อยละ 5 – 6) (Voigt & Moncada-Paternò-Castello, 2010) หากประเทศไทยสามารถพัฒนางานวิจัยใน
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ย่อมทําให้มูลค่าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในประเทศไทย
เติบโตอย่างก้าวกระโดด
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจนวัตกรรม
ธุรกิจนวัตกรรมในระดับโลกนี้เป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จที่สําคัญของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยการเพิ่มจุดแข็งของความสามารถด้านนวัตกรรม ความได้เปรียบในการแข่งขัน และสมรรถนะ
ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้ โดยอาศัยโอกาสในระดับโลกในการ
แสวงหานวัตกรรมของโลกในการเข้าใจและพัฒนากระบวนการจัดการธุรกิจภายในองค์การ และการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อโอกาสในระดับโลกนี้ (Buse, et al, 2010, & Seo, ed al,
2011)
ผู้ที่มีบทบาทสํ าคัญที่สุดในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมนั่นคือผู้พัฒนาธุรกิจจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (University Spin-Offs) ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีบทบาทสําคัญกว่าผู้เริ่มพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใน
แบบอื่นๆ จากงานวิจัยของเปโดรและเฟอแรน ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2553 พบว่า กองทุนร่วมทุนต่างๆจะมี
ความชื่ นชอบต่ อกลุ่ มผู้ พั ฒนาธุ รกิ จจากงานวิ จั ยของมหาวิ ทยาลั ยมากกว่ ากลุ่ มอื่ นๆ อั นเนื่ องมาจาก
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีทักษะทางด้านการจัดการที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยเป็นพื้นฐานให้การทําธุรกิจของ
พวกเขามีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่ากลุ่มอื่นๆ แนวทางดังกล่าวเหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากหากกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จะต้องลงทุนเองทั้งหมดแล้วย่อมไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอ อีกทั้งแม้มีทุนทรัพย์ในการจัดตั้งแผนกวิจัยและ
พัฒนาของตนเอง แต่จากผลการวิจัยของจอร์สและคณะที่ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2553 แสดงให้เห็นว่าผลงาน
ด้านนวัตกรรมของหน่วยวิจัยและพัฒนามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับตัวชี้วัดของผลงานทางด้านการเงิน
ดังนั้นทางเลือกทางกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึง
ควรจะเลือกแนวทางของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือการจ้างภายนอกทําการวิจัยที่ตรงกับโอกาสในระดับ
โลก (Albors-Garrigos, et al, 2010) แต่ที่สําคัญกว่าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้แก่การกําหนด
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมซึ่งเปรียบได้กับจิตใจและสมองขององค์การซึ่งจะไปออกคําสั่งให้
มือสร้างสรรค์งานต่างๆออกมาก็คือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนั่นเอง ดังนั้นมือจะทํางานไม่ได้หากไม่มี
จิตใจและสมองจึงจะขอกล่าวถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ก่อนและการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นอันดับต่อไป
การกําหนดวิสัยทัศน์ร่วม
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการเชิงกลยุทธ์มีความสําคัญต่อการดําเนิน
ธุร กิ จ โดยเฉพาะธุ ร กิ จ นวั ต กรรมที่ จ ะต้อ งมี แ นวทางที่ ถู ก ต้อ งและชัด เจน สิ่ งที่ จ ะทํ า ให้ ก ลยุ ท ธ์ มี
แนวทางที่เหมาะที่ควรได้ก็จะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมที่เหมาะสมก่อน วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
นั้นมีงานวิจัยหลายงานได้ให้ความหมายไว้ตัวอย่างเช่น Calisir และคณะ ปี คศ.2013 ที่ได้ทําการวิจัย
โดยใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model) จากบริษัทใน
ประเทศตุรกี จํานวน 150 บริษัท พบว่า วิสัยทัศน์ร่วมเป็นสิ่งสําคัญของบริษัทเพื่อที่จะรับประกันว่า
บริษัทจะก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในการตัดสินใจการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ถูกทิศทาง ส่วนในงาน
ของ Chu และคณะ ปี ค.ศ.2012 ได้ให้นิยามไว่ว่าวิสัยทัศน์ร่วมคือระดับความเหมือนของค่านิยมร่วม
และความเชื่อต่างๆของตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปและเป็นแบบจําลองทางความคิดร่วมกันที่ใช้เป็นตัวชี้วัด
ระดับในอนาคตของทีม หรือหมายถึงความสามารถที่รวบรวมเป้าหมายของแต่ละกลุ่มและแรง
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บันดาลใจของสมาชิกในองค์การ (Torugsa, et al, 2013) ซึ่งงานวิจัยของ Torugsa นี้ได้ใช้การวิเคราะห์
แบบจําลองสมการโครงสร้างและได้กําหนดตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์ร่วม ไว้ 3 ตัว ตามแบบสอบถามนี้คือ
เป้าหมายต่างๆของบริษัทเป็นที่รับทราบโดยทั่วไปของทุกๆคนที่ทํางานที่นี่ พนักงานทุนๆคนที่ทํางานกับ
บริษัทได้รับทราบแนวทางในการทํางานและเป้าหมายของบริษัท และพนักงานทุนๆคนที่ทํางานกับบริษัทมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในมุมของตนว่าจะดําเนินงานอย่างไรให้ราบรื่น
การกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมนั้นจะต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วย (Borland & Lindgreen, 2013) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย (Liedtka,
2008) ซึ่งผู้มีอํานาจนั้นจะต้องคํานึงถึงความสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) ของจริยธรรมทางธุรกิจด้วย
วัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ร่วมคือเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจของสมาชิกในองค์การและระดมกําลังใน
การทํ างานร่ วมกั นเพื่ อให้ ประสบความสํ าเร็ จในอนาคตตามที่ ปรารถนาและระบุ ไว้ ในวิ สั ยทั ศน์ ร่ วม
(Srinivasan, 2014) ซึ่งมีอยู่ 5 กระบวนการด้วยกัน ได้แก่ การบอกกล่าว (Telling) การขายความคิด (Selling)
การทดสอบแนวความคิด (Testing) การปรึกษา (Consuting) และการร่วมกันสร้างสรรค์ (Co-Creating)
ส่วน Calisir และคณะ ปี คศ.2013 ได้สรุปตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์ร่วมไว้ดังนี้คือ การมีแนวคิดที่ดี
เกี่ยวกับว่าเราคือใคร และตําแหน่งไหนที่เราจะมุ่งไปแบบกลุ่มธุรกิจ (Business Unit) การมีมติร่วมกันของ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจในทุกระดับ ทุกหน้าที่ และทุกแผนก พนักงานทั้งหมดมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่
เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจนี้ พนักงานมีมุมมองว่าเป็นหุ้นส่วนที่จะผสานพลังไปตามแนวทางของกลุ่มธุรกิจ
และผู้นําระดับสูงมีความเชื่อในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจ
จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดของ Calisir มีความครอบคลุมตัวชี้วัดจากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้
ทั้งหมดผู้วิจัยจึงจะใช้ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ในการประเมินการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การต่อไป
การกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสม
เมื่อกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมได้แล้วก็จะต้อง
กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งเริ่มจากบริษัทจะบรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ได้อย่างไร โดยที่กลยุทธ์
ทางธุรกิจจะต้องเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้มากขึ้น และลดความเสียเปรียบในการแข่งขันให้
น้อยลง (Alsudiri, et al, 2013) โดยงานวิจัยของ Alsudiri นี้ได้นําเสนอตัวชี้วัดสําหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจไว้ 5
ปัจจัย ได้แก่ การขยายส่วนแบ่งของลูกค้า (Expand Customer Raach Segment) ประสบการณ์ลูกค้า
(Customer Experience) เวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาด (Time to Market) ต้นทุน (Cost) และคุณภาพ
ในการบริการ (Quality of the Services)
เหตุที่ผู้วิจัยมิได้กําหนดตัวแปรนี้ว่าการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีก็เนื่องมาจากผลการวิจัยเกือบ
ทั้งหมดในปัจจุบันสรุปว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบันที่จะประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้
ขององค์การกับสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นๆ (Grazzini, 2013) ดังนั้นการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีในขณะที่
วางแผนแต่เมื่อเวลาที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมมีความผันผวนมากๆ การกําหนดกล
ยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีนั้นก็อาจจะไม่เหมาะสมเสียแล้วสําหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การกําหนดกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่เหมาะสมในปัจุบันมี 4 แนวทาง (Grazzini, 2013) คือ แนวการออกแบบ (Design lens) คือการ
กําหนดตําแหน่งทางธุรกิจโดยใช้กระบวนการเชิงเหตุผลที่เหมาะสมกับผลงานทางเศรษฐกิจ (Economic
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Performance) แนวประสบการณ์ (Experience lens) คือการพัฒนากลยุทธ์โดยใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคล
ของผู้บริหารและประสบการณ์ขององค์การ แนวความคิด (Ideas lens) คือการกําหนดกลยุทธ์ตามลําดับ
ความคิดและนวัตกรรมที่หลากหลายทั้งที่อยู่ภายในหรือรอบๆองค์การ และแนวมุ่งมั่น (Discourse lens)
คือการใช้การสื่อสารและแนวคิดที่แสดงอัตลักษณ์ (Identity) โดยใช้อิทธิพล อํานาจ และความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย
นอกจากนั้นกลยุทธ์ในการผลิตหรือบริการเชิงอุตสาหกรรม (Manufacturing Strategy) ก็มี
ความสําคัญต่อกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการจะต้องค้นหาแบบจําลอง
ในการผลิตหรือบริการที่เหมาะสมโดยการศึกษาแบบจําลองที่เป็นไปได้และเลือกแบบที่เหมาะสมกับสภาวะ
ภายในและภายนอกของวิสาหกิจและทดลองการผลิ ตหรือบริ การนํ าร่ องก่อนที่ จะเริ่ มการปฏิ บัติ จริ ง
(Lo¨fving, et al, 2014)
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย เป็นการนําการปฏิบัติตามกลยุทธ์โดยใช้หลัก 7 เอสของ
แมคคินซีย์มาทําการวิจัยและสังเคราะห์จนได้ปัจจัยที่สําคัญต่อการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรม
ในตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่เป็นโอกาสและประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศกําลังพัฒนาเช่นในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
สําคัญ 4 ปัจจัยด้วยกันได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Management, H)
การจัดการแบบนวัตกรรมระดับนานาชาติ (International Innovative Management, I) การขยายธุรกิจ
โดยการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Business Expansion, C) และการมีบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance, G) หรือจดจําง่ายๆว่า H.I.C.G. (ไฮซีจี) (นพดล, 2555)
ผลงานด้านการตลาด
จากงานวิจัยของเมอร์เรสและคณะตีพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการ
โครงสร้าง พบว่าความสามารถทางด้านนวัตกรรมของบริษัทส่งผลดีต่อผลงานด้านลูกค้า โดยได้กําหนด
ตัวชี้วัดของผลงานด้านลูกค้าว่าประกอบด้วย ความพอใจของลูกค้า ความจงรักภักดีของลูกค้า มูลค่าเพิ่มที่
ให้กับกลุ่มลูกค้าของตนเอง การพัฒนาการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าของตน การลดลงของคําตําหนิจากลูกค้า การ
พัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทในสายตาของกลุ่มลูกค้า และการคงอยู่ของกลุ่มลูกค้าที่ทรงคุณค่าโดยส่วนใหญ่
ซึ่งสอดคล้องกับบทความของมอร์แกนที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2553 เช่นเดียวกันว่ามีตัวชี้วัดได้แก่
ยอดขาย ความพึงพอใจ ความคงอยู่ของกลุ่มลูกค้า(ความจงรักภักดี) และส่วนแบ่งทางการตลาด แต่เรียกตัว
แปรตัวนี้ว่าผลงานด้านการตลาด (Gao, 2010, Morgan, 2012) เช่นเดียวกับการวิจัยของแฟรจและคณะที่
ตีพิมพ์เมื่อปี 2554ที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างและใช้โปรแกรม
EQS 6.1 เช่นเดียวกัน วัดผลงานด้านการตลาดด้วยตัวชี้วัดคือ ชื่อเสียงของบริษัท การจับคู่ระหว่างการเสนอ
โดยบริษัทและความคาดหวังของตลาด ความสําเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าและบริษัท ความพอใจของลูกค้า และความจงรักภักดีของลูกค้า
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ในการวิจัยของแฟรจและคณะปี พ.ศ.2554 ได้ระบุตัวชี้วัดของผลงานด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่การ
เติบโตของยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ผลทางเศรษฐกิจของ
บริษัท และกําไรก่อนหักภาษี
เช่นเดียวกับงานวิจัยของอารีรัตน์และคณะในพ.ศ.2555 ได้ออกแบบการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยใช้
การวิเคราะห์ Confirmatory Factor Analysis (CFA) และ Multiple Regression โดยแบ่งการวัดออกเป็น
2 แบบ คือ แบบรูปธรรมและนามธรรม แบบรูปธรรมได้แก่ผลงานทางการเงิน เช่น ผลตอบแทนจาการลงทุน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ กระแสเงินสด ส่วนแบ่งทางการตลาด และกําไร (Areerat, et al, 2012,
Homburg, et al, 2012) ส่วนแบบนามธรรมขึ้นอยู่กับการประเมินการรับรู้ของตนเองสําหรับผู้จัดการ ลูกค้า
และผู้ถือหุ้น ซึ่งนิยมใช้แบบจิตวิทยา เช่น ความจงรักภักดี ความพึงพอใจ และคํามั่นสัญญา ซึ่งคล้ายกับ
ตัวชี้วัดของผลงานด้านการตลาดในการวิจัยนี้ ส่วนในรายงานการวิจัยของเมอร์เรสและคณะที่ตีพิมพ์ในปี
2553 ได้ระบุตัวชี้วัดของผลงานด้านธุรกิจได้แก่ การเติบโตของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด
และการเติบโตของกําไร
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของไมเคิลและออควูที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ.2556 ที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการ
วิเคราะห์แบบ Regression สรุปว่าสามารถวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งเสริมการขายโดยเรียกตัวแปรตัว
นี้ว่าผลงานด้านการตลาดซึ่งตัวชี้วัดใกล้เคียงกับผลงานด้านธุรกิจในการวิจัยนี้ (Mieres, et al, 2012,
Michael & Ogwo, 2013, Zhou, et al, 2012, Yuan, et al, 2014) ส่วนในการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิจัย
ผลงานด้านการตลาดโดยได้นําเสนอตัวชี้วัดไว้ 5 ด้านได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านภาพลักษณ์และตราผลิตภัณฑ์
ด้านตลาด ด้านผลทางการเงินที่คาดหวัง และด้านประสิทธิผล (Sorina-Diana, 2013)
ความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน
ความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถให้คําจํากัดความได้อย่างน้อย 2 ด้าน (Heywood, &
Kenley, 2008) คือ ด้านตําแหน่งทางการตลาด สามารถให้คําจํากัดความของความได้เปรียบในการ
แข่งขันหมายถึงความสามารถในการสร้างผลงานที่เหนือกว่าองค์การอื่นๆที่ส่งมอบคุณค่าสู่ตลาด
เหมือนกัน และด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน ระบุว่าความได้เปรียบในการแข่งขันคืออัตราการเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์การเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
นอกจากนั้ น ได้ ส รุ ป ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ได้ แ ก่ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน การลอกเลียนแบบความสามารถ และความเร็ว
ของรอบธุรกิจส่วนงานวิจัยของชางและหวังในปีพ.ศ.2556 ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา
โดยใช้ 2แนวทาง คือ การยึดแนวของสมมติฐาน และการพัฒนาบทพรรณนากรณีศึกษา (Complex
Series of Dots) โดยได้กําหนดตัวชี้วัดของความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้ ความแข็งแกร่งของตรา
สินค้า การตอบสนองด้านผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน เครือข่ายการตลาดระดับโลก เครือข่ายการบริการ
ระดับโลก และ The GIANT way ซึ่งประกอบด้วย การบริหารธุรกิจแบบผสมผสานระหว่างระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก (Globalocalization) การค้นหาแรงบันดาลใจ (Inspiring Adventure) การ
ลงมือทํา (Action) การสํารวจ (Navigator) และทางแก้ไขของทั้งระบบ (Total Cycling Solution)
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นอกจากการทบทวนวรรณกรรมของตัวแปรแต่ละตัวแล้วก็ได้มีการทบทวนวรรณกรรมใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับผลงานด้านการตลาด
ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์จากผลการวิจัยต่างๆแล้วว่าวิสัยทัศน์ร่วมมีผลสําคัญต่อนวัตกรรมและ
ผลงาน (Performance) ของบริษัทต่างๆ (Calisir, et al, 2013) แต่ก็มิได้หมายความว่าการมี
วิสัยทัศ น์ร่วมที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวจะทําให้บริษั ทประสบความสําเร็จ เพราะจะต้องมีการ
วางแผนที่เหมาะสม ความมุ่งมั่น การลงมือปฏิบัติ และปัจจัยอื่นๆอีกมากจึงจะทําให้บริษัทบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ร่วมนั้นได้ ตัวอย่างเช่นผลจากการวิจัยพบว่า วิสัยทัศน์ร่วมส่งผลต่อผลงานด้านการส่งออก
โดยผ่านกลยุทธ์การตลาดส่งออกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Leonidou, Katsikeas, Fotiadis, &
Christodoulides, 2013) และการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทมหาชน
ส่งผลให้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ประสบความสําเร็จและมีความได้เปรียบในการแข่งขันและเกิดผลงาน
ด้านการตลาด (Mihaela, & Tudor, 2013) จะเห็นได้ว่าทั้งสองงานวิจัยได้ผลที่สอดคล้องกันคือ
วิสั ยทัศ น์ร่วมจะต้องส่งผลผ่านตัวกลางคือกระบวนการเชิงกลยุทธ์แ ล้วทําให้เกิดเกิดผลงานด้าน
การตลาด นอกจกานั้นมีอีกผลการวิจัยสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งอย่ในส่วนของวัฒนธรรมองค์การ และโครงสร้างองค์การซึ่งประกอบด้วยการรวมอํานาจและความ
เป็นทางการทั้งสองด้านส่งผลผ่านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ทําให้มีผลงานด้านการตลาดและผลงาน
ทางการเงินในอันดับต่อมา (Hoonsopon, & Ruenrom, 2012)
ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน
ถึงแม้จะเห็นได้ชัดว่าวิสัยทัศน์ร่วมส่งผลต่อผลงานด้านการตลาดดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว และ
ผลงานด้านการตลาดก็ส่งผลต่อความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขันดังที่ได้กล่าวต่อไป แต่
ปัจ จุบันก็ยังไม่พบรายงานการวิจัยที่ระบุว่า วิสั ยทัศน์ร่วมนั้นส่งผลบวกต่อความยั่งยืนของความ
ได้เปรียบในการแข่งขันโดยตรง ในประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้วิจัยจะทําการวิจัยเพื่อสรุปสมมติฐาน
นี้ต่อไป
ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสม
การกําหนดวิสัยทัศน์ที่ดีนั้นจะส่งผลบวกต่อการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจได้เหมาะสมโดยการชี้
แนวทางของแผนกลยุทธ์ จากงานวิจัยของ Kruger และ Mama ในปี พ.ศ.2554 โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกแบบกึ่งมีโครงสร้างการสัมภาษณ์ โดยสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ทางธุรกิจเป็นปัจจัยที่จะต้อง
พัฒนาขึ้นเป็นอันดับแรกและนํามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจหรือแบบจําลองธุรกิจที่เหมาะสม
โดยจะต้องพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆประกอบด้วย โดยกลยุทธ์
ธุรกิจหรือแบบจําลองธุรกิจที่เหมาะสมจะต้องคํานึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสมกับผลงานด้านการตลาด
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า กลยุทธ์การตลาดส่งออกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลดีต่อผลงาน
ด้านการส่งออก (Leonidou, Katsikeas, Fotiadis, & Christodoulides, 2013) และการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ของบริษัทมหาชนที่ประสบความสําเร็จจะทําให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีความสําเร็จ
ของผลงานด้านการตลาด (Mihaela, & Tudor, 2013) นอกจากนั้นจากผลการวิจัยยังพบอีกว่าการกําหนด
กลยุทธ์ที่เหมาะสมเช่น กลยุทธ์ผู้นําด้านต้นทุนโดนรวม (Overall Cost Leadership Strategy) และกลยุทธ์
สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) นั้นส่งผลบวกต่อผลงานชั่วคราวโดยเฉพาะผลงานด้าน
การตลาด (Banker, Mashruwala, & Tripathy, 2014)
ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสมกับความยัง่ ยืนของความได้เปรียบใน
การแข่งขัน
Ren และคณะได้ตีพิมพ์งานวิจัยของพวกเขาในปี พ.ศ. 2553 ได้นําเสนอแบบจําลองที่จะทําให้
องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 - 2553 สรุปได้ว่า กระบวนการต่อเนื่องจากความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) จากผลิตภัณฑ์ตัวแรกแล้วพัฒนานวัตกรรมทางการตลาด (Marketing
Innovation) ของผลิตภัณฑ์ตัวแรกนี้ ต่อจากนั้นก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ตัวที่สอง
และนวัตกรรมทางการตลาดของตัวที่สอง พัฒนากระบวนการเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน (Adams, et al, 2012) นั่นหมายความว่า ความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขันเกิด
จากการสั่งสมความสําเร็จของการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเหมาะสมนั่นเอง นอกจากนั้นสําหรับความยั่งยืน
ของแบบจําลองธุรกิจที่เหมาะสมจะต้องคํานึงถึงด้านจริยธรรมสําหรับการพัฒนาวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ (Karns,
2011) และความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Liboni & Cezarino, 2014) แต่ถ้าพิจารณา
ถึงผลงานที่ยั่งยืนแล้วกลยุทธ์สร้างความแตกต่างนั้นจะมีผลมากกว่ากลยุทธ์ผู้นําด้านต้นทุนโดนรวม แต่ก็มี
ความเสี่ยงในเชิงระบบและผลงานที่ไม่แน่นนอนมากกว่า (Banker, Mashruwala, & Tripathy, 2014)
ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย
นอกจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมแล้วองค์การนั้นจะต้องนําแผนนั้นไป
ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นและอุตสาหะ องค์การนั้นจึงจะประสบความสําเร็จ ในทางปฏิบัติเมื่อองค์การ
สามารถกํา หนดกลยุท ธ์ท างธุร กิจได้เหมาะสมจะทํา ให้ ทราบถึง ความต้องการสํา หรับการพัฒ นา
ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์การ ในการวิจัยของ Kistruck และคณะในปีพ.ศ.
2556 ที่ใช้วิธี Quasi-Experimental Field-Study ผสมผสานกับวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้
พบว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจมักจะถูกจํากัดจากต้นทุนของผู้แทนจําหน่าย (Agency Cost) ด้วยการบวก
กําไรเพิ่มที่สูงของผู้แทนจําหน่ายในท้องถิ่นทําให้แบบจําลองทางธุรกิจที่วางไว้ไม่ประสบความสําเร็จ
และบางครั้งเกิดจากการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาที่มากหรือน้อยเกินไป (Arrfelt
&
Wiseman, 2013) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติจะต้องเดินทางสายกลาง คือปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และไม่มากหรือน้อยจนเกินไปก็จะก่อให้เกิดความสําเร็จของกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้นต่อไปได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย และผลงานด้านการตลาด
ตามที่ ได้ กล่ าวถึ งเรื่ องการปฏิ บั ติ ตามกลยุ ทธ์ 4 ปั จจั ย ไปบ้ างแล้ วนั้ น จะเห็ นได้ ว่ าแม้ จะมี
วิ สั ยทั ศน์ ที่ ดี หรื อจะวางแผนเชิ งกลยุ ทธ์ ที่ เหมาะสมแต่ หากไม่ นํ ามาปฏิ บั ติ ก็ จะไม่ สามารถประสบ
ความสําเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ได้เลย การปฏิบัติตามกลยุทธ์จึงเป็นตัวแปรที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัย
สนใจศึกษา โดยจากผลการวิจัยอื่นๆพบว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลจะส่งผลบวกต่อผลงาน
ด้านการตลาด และผลงานด้านการเงิน (Morgan, Katsikeas, & Vorhies, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Sarkeesa, Hulland, และ Prescott (2010) ที่สรุปได้ว่า การปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นตัว
แปรที่อยู่กลางระหว่างความสัมพันธ์ของกลยุทธ์บริษัทที่มีความสามารถหลายด้านและผลงานของบริษัท
ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานด้านการตลาดกับความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน
ปัจจุบันผลงานด้านการตลาดนั้นเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความสําคัญต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง
งานวิจัยบางงานได้ใช้ความพึงพอใจของลูกค้า และความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นตัวชี้วัดของผลงานด้าน
การตลาด (Mousa, & Zoubi, 2010) และเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อผลงานด้านธุรกิจขององค์การ
จากงานวิจัยของเมอร์เรสและคณะในปี 2010 พบว่าผลงานด้านลูกค้า(การตลาด) ส่งผลบวกต่อผลงานและ
ความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจของระบบอัตโนมัติสําหรับการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจนวัตกรรมของระบบ
อัตโนมัติสําหรับผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน
3. เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใ นการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก
ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของระบบอัตโนมัติที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ โดยเก็บข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ
จากตัวแทนกลุ่มผู้ ประกอบการ จํานวน 5 ท่าน และกลุ่มนักวิจัย จํานวน 5 ท่ าน ในสมาคมนวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบ
กึ่งโครงสร้าง และการวิเคราะห์แบบภาพรวม (Thematic Analysis)
สรุปผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ จํานวน 5 ท่าน และตัวแทนกลุ่มนักวิจัย
จํานวน 5 ท่าน ในสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์แบบภาพรวม จึงสรุปได้ว่า การ
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กําหนดวิสัยทัศน์ส่งผลบวกต่อผลงานด้านการตลาด การกําหนดวิสัยทัศน์ส่งผลบวกต่อความยั่งยืนของความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การกําหนดวิสัยทัศน์ส่งผลบวกต่อการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม การ
กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมส่งผลบวกต่อผลงานด้านการตลาด การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
เหมาะสมส่งผลบวกต่อความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม
ส่งผลบวกต่อการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ส่งผลบวกต่อผลงานด้านการตลาด การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ส่งผลบวกต่อความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน และสุดท้ายก็คือผลงานด้านการตลาด
ส่งผลบวกต่อความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยข้างต้น
จึงสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1

การกําหนด
วิสัยทัศน์
่
ผลงาน
ด้าน
กลยุทธ์
ทางธุรกิจ
ที่เหมาะสม
ความยั่งยืน
ของความ
ได้เปรียบใน
่ ั
การปฏิบัติ
ตามกล
ยทธ์ 4

ภาพที่ 1 กระบวนการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระบบอัตโนมัติที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้สงู อายุของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
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การอภิปรายผล
การจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้นต้องการความเตรียมพร้อมทั้งนโยบายของ
ภาครัฐ การวิจัยและพัฒนาของภาคการวิจัยและการศึกษา และการพัฒนาธุร กิจของภาคเอกชน
มิฉะนั้นจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายในความไม่พร้อมที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุดังประเทศที่พัฒนาแล้ว
กําลังประสบอยู่ ปัญหาหนึ่งที่สําคัญคือความไม่แข็งแรงของผู้สูงอายุที่จะต้องอาศัยบุตรหลานในการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ด้วยภาระหน้าที่การงานต่างๆอีกทั้งครอบครัวของตนเองที่ต้องดูแลจึงทําให้บุตร
หลานไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้เต็มที่ ระบบอัตโนมัติต่างๆจึงเป็นทางเลือกในการช่วยอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุและบุตรหลาน แต่ระบบอัตโนมัติที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีราคาสูงอีกทั้ง
คุ ณ สมบั ติ บ างประการไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในประเทศไทย การวิ จั ย และพั ฒ นา
ภายในประเทศจึงเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าใดนักในประเทศไทย
ปัญ หาสําคัญ อัน เนื่องมาจากมีก ระบวนการทางกลยุท ธ์ธุร กิ จ ที่ไ ม่เหมาะสมนักกั บภาวะตลาดใน
ประเทศไทยและการส่งออกเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จากประเทศที่พัฒนาแล้ว บทความนี้จึงนําเสนอ
กระบวนการทางกลยุทธ์ธุรกิจที่สําคัญที่ผู้ประกอบการจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้คือ การกําหนด
วิสัยทัศน์ร่วม การกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย
การวิจัยนั้นมีองค์การที่สําคัญที่เกี่ยวข้องคือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถึงแม้จะมี
กระแสความคิดว่าการศึกษาระดับสูงไม่สําคัญอีกต่อไปแต่นั่นมิใช่ข้อเท็จจริง เนื่องมาจากคณาจารย์ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง เป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การวิ จั ย และนวั ต กรรม อี ก ทั้ ง สร้ า ง
ทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่คือ นิสิต และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ดังนั้นจึง
ควรมีการบูรณาการ
ข้อจํากัดของการวิจัย
1) เนื่องจากอุตสาหกรรมทางธุรกิจของระบบอัตโนมัติสําหรับอํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยยั งไม่ เกิดขึ้ นอย่ างชั ดเจน จึ งเป็ นการวิ จั ยแนวโน้ มในอนาคตซึ่ งผลที่จะเกิ ดขึ้นจริงอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
2) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในประเทศไทยเท่านั้นจึงมีข้อจํากัดในการนําไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
หรือประเทศอื่นๆซึ่งมีสภาวะหรือปัจจัยภายในและภายนอกใกล้เคียงกับประเทศไทยเท่านั้น
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การศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทย
ถึงปัจจัยการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจากสถาบันการเงินต่างๆ
A Study on Logistic Entrepreneurs in Thailand: Decision Making Factors
in Selecting Hire Purchase from Financial Institutions
1

2

3

นภาวรรณ จันทร์เดือน ธนชัย กุลบุบผา เมธี สุขสาร พิชิตพล สิทธิโพธิ์

4

บทคัดย่อ
จุ ด ประสงค์ ข องงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในและภายนอก
ที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทยใช้ในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจากสถาบัน
การเงิ น ต่ า งๆ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด้ ป ระมวลคํ า อธิ บ ายความหมายของคํ า ว่ า “โลจิ ส ติ ก ส์ ”
ในหลากหลายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงของคําว่า “โลจิสติกส์” ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบัน อีกทั้งอธิบายธุรกิจสินเชื่อของสถาบันการเงิน การจัดประเภท การวิเคราะห์ และบริหาร
สินเชื่อธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของผู้ประกอบการ โดยใช้
กรณีศึกษาของธนาคารในประเทศไทย
คําสําคัญ: โลจิสติกส์, สินเชื่อเช่าซื้อ, ปัจจัยในการตัดสินใจ, สถาบันการเงิน
Abstract
The purpose of this research is to study and analyze internal and external decision
making factors of the Logistic operators in Thailand in considering hire purchase loan from
financial institutions. This study describes the meaning of "logistics" in various business
contexts to better understand the term widely used at present. It also explains the loan
business of financial institutions, classification, analysis and management of logistics
business loans, which directly affects the selection of hire purchase loans of the clients,
using a case study of banks in Thailand.
Keywords : Logistics, hire purchase, decision making factors, and financial institutions
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทยใช้ในการตัดสินใจเลือกสถาบัน
การเงินด้านสินเชื่อเช่าซื้อจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยประกอบด้วยปัจจัยภายใน และภายนอกดังนี้
ปัจจัยภายใน
 การบริการ
 อัตราดอกเบี้ย
 โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

ปัจจัยภายนอก
 ภาพลักษณ์สถาบันการเงิน
 สถานที่
 ความสะดวกในการชําระหนี้

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการทําวิจัยครั้งนี้คือ ลูกค้าสินเชื่อที่มาใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร การเก็บ
รวบรวมข้อมูลกระทําโดยใช้แบบสอบถาม 200 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 10 ท่าน
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการวิจัยนั้นคาดว่าจะทําให้ทราบถึงปัจจัยที่ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศไทยใช้ตัดสินใจ
เลือกสถาบันการเงินด้านสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อนําเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่สถาบันการเงินเพื่อ
1. นําข้อมูลไปใช้วางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย และ การปรับปรุงโฆษณา ประชาสัมพันธ์
สถาบันการเงิน
2. เป็นข้อมูลให้กับสถาบันการเงินต่าง ที่อยู่ในระหว่างศึกษาธุรกรรมด้านสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อ
นํามาพิจารณาในการประกอบธุรกรรมด้านสินเชื่อเช่าซื้อขนส่ง
3. นํ าข้ อมู ลไปใช้ เป็ นแนวทางการตั ดสิ นใจกํ าหนดนโยบายพิ จารณาเพิ่ มช่ องทางให้ กั บ
ผู้ประกอบการ
รู้จักโลจิสติกส์
คําว่าโลจิสติกส์นั้นเป็นศัพท์คําในภาษาอังกฤษซึ่งไม่มีคําเฉพาะในภาษาไทย จึงทําให้ในหลายครั้ง
ยากที่จะแสดงให้คนทั่วไปมองเห็นภาพว่าโลจิสติกส์คืออะไรและมีความเกี่ยวข้องกับงานใดบ้าง ทั้งที่คํานี้ถูก
ใช้กันอย่างแพร่หลายและได้ยินกันอย่างบ่อยครั้ง บทความนี้จึงจะนําเสนอ คํานิยาม คําจํากัดความ รวมทั้ง
บทบาทต่างๆของการจัดการโลจิสติกส์ให้รับทราบ รวมทั้งบทสัมภาษณ์จากผู้บริหารในด้านการจัดการโลจิ
สติกส์
โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นคําที่มาจากภาษากรีกแปลว่า “ศิลปะในการคํานวณ” มีการกล่าวถึงการ
ส่งกําลังบํารุงทางทหาร และการประสบชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในสงคราม โดยอาศัยความเข้มแข็งหรือ
ความอ่อนแอของสมรรถนะในเชิงโลจิสติกส์
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ในปี ค.ศ.1970 นักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจชาวเยอรมัน ศ.ดร.รูดอล์ฟ ลาจช์ จากมหาวิทยาลัย Stuttgart
ได้แนะนําทฤษฎีที่ชื่อว่า“Betriebswirtschaftliche Logistik” ซึ่งอธิบายความหมายของโลจิส-ติกส์แตกต่าง
ออกไปจากเดิมดังนี้ โลจิสติกส์คือการจัดการแบบบูรณาการของการไหลของสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(Nyenwa, J., World Bank Training, 2005)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
โบเวอร์ ซ อกซ์ และคณะ (2002) วิ เ คราะห์ ว่ า ทฤษฎี โ ลจิ ส ติ ก ส์ นั้ น เกิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ การ
เคลื่อนย้ายและจัดวางสินค้าคงคลัง ให้ได้ประสิทธิภาพในเรื่องเวลา สถานที่ และได้ผลประโยชน์สูงสุด
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่ําสุด อีกทั้งอธิบายขอบเขตทั้ง 5 ของงานโลจิสติกส์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังใน
แผนภาพด้านล่าง

ภาพที่ 1 ขอบเขตหลักทั้ง 5 ของโลจิสติกส์
ขอบเขตหลักทัง้ 5 ของโลจิสติกส์ข้างต้นมีความหมายดังนี้
1. Order processing หรือการประมวลผลคําสั่งซื้อ
การประมวลผลคําสั่งซื้อหรือ Order processing นั้นสามารถบ่งชี้ถึงความต้องการของลูกค้า และเป็น
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า นับตั้งแต่การรับคําสั่งซื้อ การขนส่งสินค้า การออก
ใบแจ้งรายการสินค้า และการเรียกเก็บเงิน ดังนั้นในขั้นตอนเหล่านี้ความลื่นไหลของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่
สําคัญเป็นอย่างมาก
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2. Inventory หรือ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบหลักของการจัดการ Inventory นั้น คือการสต็อก
สินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกเวลาที่ต้องการทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการ
ระบายสินค้าและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บด้วย
3. Transportation หรือ การขนส่งการขนส่งครอบคลุมถึงการส่ง ลําเลียง และจัดเก็บวัตถุดิบและ
สินค้า เนื่องจากการขนส่งเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งรายจ่ายจํานวนมาก หลายบริษัทจึงมีนโยบายทางด้านการขนส่งที่
ต่างกันไป อาทิเช่นการลงทุนในการขนส่งเอง การทําสัญญาจ้างผู้ประกอบการขนส่งรายย่อย และการว่าจ้าง
เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ก็เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความแม่นยําในการขนส่ง
4. Warehousing, Materials handling, Packaging หรือ คลังสินค้า การส่งมอบวัตถุดิบ การบรรจุ
ภัณฑ์การจัดการคลังสินค้า การส่งมอบวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ เป็นส่วนสําคัญซึ่งแฝงอยู่ในทุกๆฟังก์ชันของ
กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ในบางกรณีการบริหารงานด้าน Warehousing, Materials handling,
Packaging อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้มาก
5. Facility network หรือโครงข่ายสิ่งอํานวยความสะดวก
การจะทําให้การจัดการด้านโลจิสติกส์ประสพผลสําเร็จสูงสุด ต้องอาศัยอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ดี อีกทั้งการวางโครงข่ายในการจัดการที่เป็นขั้นตอน Facility network คือการวางแผนการใช้สิ่งอํานวย
ความสะดวกให้ได้เต็มประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ
ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2004) ได้แปลคํานิยามจาก แลมเบอร์ต (2004) ที่ใช้สื่อ
ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากล ซึ่งอ้างอิงจาก The Council of Logistics Management
(CLM) ไว้ว่า
โลจิสติกส์คือ “กระบวนการในการวางแผน ดําเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การไหล การจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังในกระบวนการ สินค้าสําเร็จรูป และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค”
แฮริสัน และ ฟาน โฮเอค (2011) สรุปไว้ว่า โลจิสติกส์เกียวข้องกับการจัดการของสิ่งสําคัญสองสิ่ง
คือ 1. การไหลของวัตถุ และ 2. การไหลของข้อมูล ซึ่งในรายละเอียดของการไหลนั้นสามารถอาจเป็นไปใน
ทิศทางเดียว เช่นการไหลของวัตถุดิบจากผู้จัดจําหน่าย ไปยังผู้ผลิตและต่อไปยังศูนย์กระจายสินค้าและ
ร้านค้า หรือเป็นไปในแบบสองทางเช่นการไหลของข้อมูลทางด้านอุปสงค์จากผู้ใช้สินค้ากลับมาถึงผู้จัด
จําหน่ายและผู้ผลิต และในขณะเดียวกันผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายก็ส่งผ่านข้อมูลของสินค้าไปยังผู้บริโภค
คริสโตเฟอร์(2016) กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็นกระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดซื้อการ
เคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และการจัดเก็บสินค้า รวมถึงการไหลของข้อมูล โดยองค์กร
และช่องทางการตลาด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เพื่อผลประโยชน์สูงสุด โดยแสดงให้เห็นถึงความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในทางธุรกิจ เมื่อองค์กรสามารถจัดการให้เกิด “Twin peaks of excellence”
หรือความสูงสุดในทั้งด้านการเป็นผู้นําทางด้านค่าใช้จ่าย (cost leadership) และ ด้านการให้บริการ
(service leadership)
นอกจากนั้นแล้วความหมายของโลจิสติกส์ในเชิงธุรกิจยังมีผู้ให้คํานิยามที่เข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่าง
เช่น Logistix Partners Oy, Helsinki, Fl ผู้ให้คํานิยามไว้ว่าโลจิสติกส์ คือ“โครงสร้างของการวางแผนทาง
ธุรกิจ สําหรับการบริหารจัดการกับวัตถุดิบ การบริการการไหลของข้อมูล และเงินทุน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มี
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ความซับซ้อน การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการควบคุม ให้ตรงกับความต้องการในสภาวะแวดล้อมทาง
ธุรกิจปัจจุบัน”ดังนั้นความหมายของคําว่า “โลจิสติกส์” โดยรวมจึงกล่าวได้ว่าครอบคลุมถึง การวางแผน
จัดการทรัพยากร วัตถุดิบ ข้อมูล การสื่อสาร การขนถ่าย เคลื่อนย้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารสินเชื่อในธุรกิจโลจิสติกส์
เมื่อเข้าใจความหมายของคําว่า “โลจิสติกส์” แล้ว ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึง “สินเชื่อโลจิสติกส์”
และการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างละเอียดสินเชื่อโลจิสติกส์นั้นทางแผนกธุรกิจสินเชื่อขนส่งของธนาคารใน
ประเทศไทยได้กําหนดนิยามไว้ว่า คือ สินเชื่อที่สถาบันการเงินให้การสนับสนุนวงเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิ
สติ กส์ โดยวั ตถุ ประสงค์ ของการขอวงเงิ นสนั บสนุ นนั้ นเพื่ อ ขยาย จั ดตั้ ง หรื อปรั บปรุ งกิ จการโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
สินเชื่อเงินกู้ประเภท
ระยะสั้น และระยะยาว

สินเชื่อเช่าซื้อในธุรกิจ
โลจิสติกส์

สินเชื่อลิสซิ่งในธุรกิจ
โลจิสติกส์

คือสินเชื่อเงินกู้ที่มีการผ่อนชําระเป็นระยะเวลาซึ่ง สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น จะหมายถึงเงินกู้ที่
มีระยะเวลาการกู้เงินและการชําระคืนน้อยกว่า 1 ปี ยกตัวอย่างเช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี
หรือที่เรียกกันติดปากว่า O/D (Overdraft) และตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า P/N
(Promissory Note) เงินกู้ระยะกลางจะมีระยะเวลาการกู้ตั้งแต่ 1-3 ปี หรืออาจเป็น 1-5 ปี
ส่วนเงินกู้ระยะยาวจะประมาณตั้งแต่ 5 ปีหรือตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
คือสินเชื่อที่ ให้บริการทางการเงินที่ เกิดจากการให้เช่ าซื้อรถบรรทุ ก ประเภทต่ างๆ ที่ ใช้
ประกอบในธุรกิจโลจิสติกส์ โดยที่ผู้ซื้ออาจมีเงินดาวน์บางส่วนให้แก่ผู้ขาย ส่วนที่เหลือทํา
เรื่องกู้ ผ่านสถาบันการเงิน โดยผ่อนชําระเป็นงวดพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงิน จนกว่า
จะผ่อนครบ ระหว่างนี้กรรมสิทธิ์ จะเป็นของสถาบันการเงิน โดย ผู้ซื้อทําสัญญาเช่าซื้อจาก
สถาบันการเงิน โดยหลังจากผ่อนงวดสุดท้ายแล้วกรรมสิทธิ์จึงจะตกเป็นของผู้ซื้อ
คือการให้วงเงินสนับสนุนในการเช่า รถยนต์ อุปกรณ์การขนส่ง การคมนาคม โดย ผู้ให้เช่า
(Lessor) ด้วยการเป็นตัวกลางจัดหาสินค้าหรือทรัพย์สินตามที่ผู้เช่า (Lessee) ต้องการโดยที่
ผู้ให้เช่ายังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ในขณะที่ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ใช้ทรัพย์สินนั้นๆ และจ่าย
ค่าเช่าตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เมื่อสิ้นสุดสัญญา กรรมสิทธ์ในทรัพย์สินจะเปลี่ยนไปเป็นของ
ผู้ เช่ าหรื อไม่ ก็ ได้ การให้ เช่ า
แบบลิ สซิ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นสิ นค้ าประเภททุ นและเป็ น
สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น มากกว่ า ความเป็ น เจ้ า ของใน
ทรัพย์สิน ลักษณะการดําเนินธุรกิจลิสซิ่งจึงเปรียบเหมือนการ ให้กู้ยืมในรูปทรัพย์สินของ
สถาบั นการเงิ นที่ สนั บสนุ นแก่ ลู กค้ า (ผู้ เช่ า) เพื่ อได้ มาซึ่ งเครื่ องจั กรและอุ ปกรณ์ ต่ าง
ๆ สําหรับใช้ในการดําเนินงาน การให้เช่าทรัพย์สินนั้น ถ้าเช่าในระยะยาวเรียกวา Financial
Lease ถ้าเช่าในระยะสั้นเรียกว่า Operating Lease
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หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ
โดยปกติแล้วธนาคารหรือสถาบันการเงินมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อซึ่งเรียกกันว่า
หลัก 5’C ได้แก่
1. อุปนิสัยของลูกค้า (CHARACTER)
2. ความสามารถในการชําระหนี้ (CAPACITY)
3. เงินทุน (CAPITAL)
4. หลักประกัน (COLLATERALS)
5. สถานการณ์ (CONDITION)
อ้างอิง: Somdej Chetuphon (2016)
1. อุปนิสัยของลูกค้า (CHARACTER)
อุปนิสัยของลูกค้าเป็นปัจจัยสําคัญข้อแรกของการพิจารณาตัวผู้กู้ว่าเป็นคนอย่างไร มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพียงใดมีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจที่ประกอบการขนาดไหน มีประวัติที่ไม่ดี
ทางด้านการเงินหรือไม่หากเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารก็จะดูได้จาก ผลการติดต่อกับทางธนาคารที่ผ่าน
มาว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่มีไว้กับธนาคารดีหรือไม่ หรืออาจสืบจากวงการธุรกิจไม่ว่าจะ
เป็น SUPPLIERS หรือ CUSTOMER ของลูกค้าในตลาดว่าเป็นอย่างไร พึงระลึกว่าถ้าคนไม่ดีแล้ว
ให้โครงการดีแค่ไหนก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้
2. ความสามารถในการชําระหนี้ (CAPACITY)
เป็นหัวใจสําคัญในการพิจารณาสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องศึกษาถึงธุรกิจของลูกค้าว่ามี
ความสามารถในการชําระหนี้คืนให้กับธนาคารเพียงใด โดยส่วนใหญ่แล้วควรเป็นรายได้ที่ธุรกิจนั้น
สามารถจะทํากําไรเพื่อนํามาชําระหนี้คืนได้หากวิเคราะห์แล้วพบว่า โครงการนั้นๆ ไม่สามารถทํากําไร
ได้เพียงพอกับการชําระหนี้ ก็ไม่ควรพิจารณาให้สินเชื่อไป รายได้ที่จะนํามาชําระหนี้ควรเป็นรายได้
สุทธิจากการดําเนินธุรกิจหลังจากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว และควรเป็นรายได้ประที่แน่นอนมากกว่าเป็น
รายได้ชั่วครั้งชั่วคราว เช่น รายได้จากค่านายหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่สินเชื่อควรจะต้องติดตาม
ผลด้วยว่ามีการชําระหนี้คืนตามกําหนดหรือไม่ เพราะมักจะเกิดเหตุการณ์ดังนี้ขึ้นเสมอๆ คือเมื่อลูกค้า
มีรายได้แล้วแทนที่จะนํามาชําระหนี้ กลับนําไปใช้ในทางอื่น เช่น นําไปใช้ในการขยายกิจการโดยนํา
เงินทุนหมุนเวียนไปใช้ดําเนินการ ฉะนั้น การกําหนดระยะเวลาชําระหนี้คืน จึงเป็นส่วนสําคัญในการ
ปล่อยสินเชื่อด้วย
3. เงินทุน (CAPITAL)
โดยทั่วไปแล้วสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อแก่ธุรกิจใดก็ตามต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้กู้ได้นําเงินทุน
ส่วนตัวมาลงทุนด้วยเท่าไร เพราะยิ่งผู้กู้นําเงินทุนส่วนตัวมาลงมากเท่าใดความเสี่ยงของธนาคารก็น้อยลง
เท่านั้น เพราะการที่ผู้กู้นําเงินทุนส่วนตัวมาลงมากก็จาํ เป็นอยู่เอง ที่จะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับธุรกิจจน
สุดความสามารถ ฉะนั้น สัดส่วนระหว่างเงินทันกับหนี้ (D/E RATIO) จะต้องมาพิจารณาด้วย ทั้งนี้ก็ต้อง
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ขึ้นอยู่กับธุรกิจแต่ละประเภทว่าควรจะมี D/E RATIO เท่าไร เช่น ธุรกิจที่มีผลกําไรต่ํา ก็ควรต้องมีเงินลงทุน
สูง เช่น ธุรกิจ APARTNENT ให้เช่า ซึ่งมีรายรับไม่มากนักเมื่อเทียบกับเงินลงทุน ผู้กู้คงต้องใช้เงินลงทุนของ
ตนเองเป็นส่วนใหญ่มองอีกด้านหนึ่ง ก็คือรายได้ของธุรกิจที่เป็นข้อกําหนดความสามารถในการขอสินเชื่อได้
เป็นจํานวนเท่าไร แต่ในทางธุรกิจแล้วการที่ธุรกิจประสบผลสําเร็จได้นั้น จะต้องมีเงินทุนเพียงพอในการ
ดําเนินงาน ดังนั้น เมื่อไม่สามารถขอสินเชื่อได้ตามที่กําหนดผู้กู้ควรเพิ่มทุนเพียงพอ และธนาคารก็ไม่ควรที่จะ
ให้กู้ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่เพียงพอกับการประกอบธุรกิจมิฉะนั้นจะเป็นผลเสียแก่ทั้งสองฝ่าย
4. หลักประกัน (COLLATERALS)
ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ถึงแม้ว่าจําเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นหัวใจสําคัญ
แล้ว สิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือ หลักประกัน เพราะธุรกิจจะดีเพียงใดก็ตามอาจถูกสภาวะแวดล้อมหรือ
เหตุอันไม่คาดหมาย ทําให้ธุรกิจเกิดปัญหาได้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับก็คือ
หลักประกัน ซึ่งแล้วแต่การพิจารณาว่าควรมีหลักประกันมากน้อยเพียงไร โดยพิจารณาจากความ
เสี่ยง ถ้ามีความเสี่ยงน้อยหลักประกันก็น้อย ถ้ามีความเสี่ยงมากหลักประกันก็ควรมากเช่นกัน
แม้ ว่ า หลั ก ประกั น จะสํ า คั ญ มี อ ยู่ บ่ อ ยครั้ ง ที่ ธ นาคารจะให้ สิ น เชื่ อ ชนิ ด ที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ประกั น
(CLEAN BASIS) เนื่องจากเห็นว่า ลูกค้ามีฐานะทางการเงินดี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม ติดต่อ
กับธนาคารมาเป็นเวลานาน และบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อที่ขอด้วยว่ามีความเสี่ยง
เพียงใดอาจจะเสี่ยงน้อย เข่น การขอออก L/G (ยื่นซอง) โดยไม่เอางาน การขายลดงวดงาน ซึ่งผู้กู้ได้
ส่งมอบงานแล้ว ขอรับเงินเท่านั้น หรือการเปิด L/C สั่งซื้อเครื่องจักร ธนาคารอาจเรียกหลักประกัน
แค่บางส่วน เพราะจะได้เครื่องจักรมาเป็นหลักประกันอีกส่วนหนึ่ง
5. สถานการณ์ (CONDITION)
เป็นสิ่งที่ อยู่นอกเหนือการควบคุมอันมี ปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่ าจะเป็ นปัญหาที่เกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศปัญหาทางด้านนโยบายของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราปัญหาสิ่งแวดล้อม ความผันผวนของตลาดการขึ้นลงของราคาวัตถุ ดิบ เจ้าหน้าที่สินเชื่อควร
วิเคราะห์ ถึงสถานการณ์ต่างๆ เหล่ านี้และคาดหมายสถานการณ์ล่วงหน้ าที่เกิดขึ้ นกับธุรกิ จอยู่ เสมอ
หมั่นศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ก็จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที วิธีลดความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือ ไม่ควรปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจใดธุรกิจ
หนึ่งมากจนเกินไป ควรกระจายไปในธุรกิจหลายๆประเภท
กระบวนการบริหารสินเชื่อ
สถาบัน การเงิ นต่ างๆ ต้ อ งมีร ะบบการบริ ห ารสิ นเชื อที่ ดี เพื่อ รัก ษาไว้ซึ่ ง เสถี ย รภาพของ
เงินกองทุนและรายได้ ซึ่งการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว การให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจึงต้อง
บริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งได้เป็น ดังต่อไปนี้ตามภาพ
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ภาพที่ 2 แผนผังกระบวนการให้สินเชื่อ
(ที่มา ธนาคารแสตนดาร์ด ชารเตอร์)
การกําหนดค่าเช่าแบบเช่าซือ้
ลักษณะการคิดค่างวดต่อเดือน
ค่างวดต่อเดือน = (เงินต้น+ ดอกเบี้ย) /ระยะเวลาผ่อน
ลักษณะการคิดอัตราดอกเบี้ย flat rate
อัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย flat rate x ระยะเวลาผ่อน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าซื้อ : เมื่อผ่อนชําระครบตรงตามกําหนดในสัญญา ผู้ให้
เช่าซื้อจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ ผู้เช่าซื้อ โดยอัตโนมัต
ประโยชน์ของการทําเช่าซื้อ
1. ไม่ต้องลงทุนเงินมาซื้อสินทรัพย์
2. เป็นแหล่งเงินกู้ที่สามารถให้วงเงินกู้สูงถึงร้อยละ 70-80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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3. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดที่มีอยู่ได้เนื่องจากมีกําหนดจํานวน
ที่ต้องชําระไว้ล่วงหน้าแล้ว
พฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
เจตนา แจ้งสุวรรณ(2010) ได้สรุปไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคือสิ่งที่ผู้บริโภคกระทําเพื่อการซื้อ
สินค้าและบริการ โดยมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้นความรู้สึกให้มีการตอบสนองโดยการซื้อสิ่งเร้า
เหล่านี้รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่สามารถนํามาซึ่งการตัดสินใจหรือชักจูงให้เกิดการซื้อขึ้นได้
สิ่งเร้า (Stimulus) หรือ ปัจจัยในการจูงใจให้เลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อนั้นแบ่งออกเป็น
สองกลุ่มคือ
1. ปัจจัยภายใน ซึ่งหมายถึงความเข้าใจของลูกค้าที่มีต่อข้อมูลที่สถาบันการเงินนําเสนอผ่าน
ทางการบริการ อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
2. ปัจจัยภายนอก ซึ่งหมายถึง ภาพลักษณ์สถาบันการเงิน สถานที่ และความสะดวกในการ
ชําระหนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็นของลูกค้าสินเชื่อของธนาคารเกียรตินาคิน ผลของการสํารวจ
แสดงให้เห็นถึงลําดับความสําคัญของสิ่งเร้า หรือปัจจัยในการจูงใจให้เลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ที่
แตกต่ า งจากพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจในการใช้ บ ริ ก ารด้ า นเงิ น ฝาก ที่ ห ลายสถาบั น การเงิ น ได้
ทําการศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว
ปัจจัยภายใน
จากการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างในการพิจารณาจากปัจจัยภายใน จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยและ
โปรโมชั่น เป็นสิ่งที่สําคัญในการตัดสินใจของลูกค้าส่วนใหญ่ ซึ่งความสําคัญของอัตราดอกเบี้ยได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 9.5 จากคะแนนเต็ม 10 และโปรโมชั่นได้ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 8.5 คะแนน ตามลําดับ
ดังแสดงในแผนภาพ 3
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ภาพที่ 3 ความสําคัญของปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
จากการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างในการพิจารณาจากปัจจัยภายนอก จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์
สถาบันการเงินได้ค่าเฉลี่ยคะแนน 10 จาก คะแนนเต็ม 10 ซึ่งมีความหมายว่า กลุ่มเป้าหมายเห็นพ้อง
ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีส่ ุด ในการตัดสินใจของลูกค้าส่วนใหญ่ ดังแสดงในแผนภาพ 4
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ภาพที่ 4 ความสําคัญของปัจจัยภายนอก
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เมื่อถามถึงความสําคัญของปัจจัยภายในและภายนอกทั้งสองปัจจัยรวมกัน กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นว่า ทั้งสองปัจจัยมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อีกทั้งต่างยังส่งเสริมให้มีการตัดสินใจ
ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อได้ง่ายขึ้น
สรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ทางด้ า นเงื่ อนไขของการให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ มี ค วามสํ า คั ญ ไม่ น้ อ ยไปกว่ า
ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยอื่นๆ เช่นสถานะทางการเงิน และความสามารถใน
การชําระหนี้ของลูกค้าในแต่ละบุคคล อาจจะส่งผลให้การประเมิณค่าความสําคัญในการสํารวจครั้งนี้
มีผลต่างออกไปได้เช่นกัน
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาปัจจัยที่ผู้ประกอบการโลจิสติสก์ใช้ประกอบการตัดสินใจ เลือกสถาบันการเงินด้าน
สินเชื่อมีข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. การคํานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทําการสุ่ม
จํานวน 360 ตัวอย่าง แต่เนื่องจากข้อจํากัดด้านระยะเวลา ดังนี้ผู้วิจัยจึงใช้จํานวนสุ่มตามตัวอย่าง
จํานวน 200 ตัวอย่าง แทนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคํานวณซึ่งอาจส่งผลให้การคํานวณค่าสถิติคาด
เคลื่อนได้
2. การศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินด้าน
สินเชื่อเช่าซื้อโลจิสติกส์ จําแนกตามสถานที่และประเภทของธุรกิจที่ทําการขนส่ง
เอกสารอ้างอิง
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2004) แปลและเรียบเรียงจาก Lambert, Douglas M., (2004).การ
จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์-Supply Chain and Logistics Management, กรุงเทพฯ
สํานักพิมพ์ท้อป/แมคกรอ-ฮิล
เจตนา แจ้งสุวรรณ (2010). “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝากธนาคาร
กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดเพชรบุรี”, Stamford Journal Special Issue,
Vol. 2, No. 3, pp. 160-170.
Bowersox, D. et al, (2002). Supply Chain: Logistics Management. Mcgraw Hill.
Christopher, M., (2016). Logistics and Supply Chain Management. Fifth
edition, Pearson UK.
Harrison, A. and Van Hoek, R., (2011). Logistics Management and Strategy: Competing
Through the Supply Chain. Fourth edition, Prentice hall.
Logistix Partner Oy, Helsinki, FI, 1996. Logisticsworld.com. What is logistics? Retrieved
January 19, 2018, from http://www.logisticsworld.com/logistics.htm
Nyenwa, J. [World Bank Training, 2005]. Retrieved January 20, 2018, from
http://www.who.int/hiv/amds/SupplyChainManagement.pdf)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

194

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

Reference person
Somdej Chetuphon, MBA (Finance), University of Chicago, U.S.A., Group Chairman-- South
East Asia Business Group (Asia-Pacific), Bangkok, Thailand. (18 March 2016, updated
on 10 January 2018). Personal interview.

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

195

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปญหาหลักนิตธิ รรมเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
The Problems of the Rule of Law for Justice Reformation
นิติ ผดุงชัย 1
0

บทคัดยอ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) กําหนดการปฏิรูปกระบวนการ
ยุ ติ ธรรมให เป นไปตามหลั กนิ ติ ธรรม บทความนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อการศึ กษาป ญหาของหลั กนิ ติ ธรรม
(The Rule of Law) เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามแผนพัฒนาฉบับนี้ ในดานแนวคิดของหลักนิติ
ธรรม ปจจัย (Factors) หรือกลไกของหลักนิติธรรม โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับปจจัยของหลักนิติธรรมที่
เสนอแนะโดย World Justice Project (WJP.) จํานวน 9 ปจจัย ไดแก การจํากัดอํานาจของรัฐบาล การปราศจาก
การทุจริตคอรัปชั่น ความโปรงใสของรัฐบาล สิทธิขั้นพื้นฐาน การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัย การใช
กฎหมายลําดับรอง กระบวนการยุติธรรมทางแพงและทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่ไมเปนทางการ
พรอมดวยตัวชี้วัด และศึกษาการตีความกฎหมาย พบวาประเทศไทยยังไมไดศึกษาวิจัยดานการสรางปจจัยการ
ใชหลักนิติธรรมและตัวชี้ วัดตางๆ อยางชัดเจน การใชหลักนิติธรรมจึงไมมีประสิทธิภาพ เชน ปญหาการมีสวน
รวมของประชาชน เกิดจากประชาชนไมรูจักปจจัยการมีสวนรวมในการใชกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 จึงเสนอแนะวา ควรศึกษาวิจัยเพื่อสรางปจจัยการใชหลักนิติธรรมพรอมดวยตัวชี้วัดอยางชัดเจน
สอดคลองกับสถานการณของประเทศไทย ในดานการตีความกฎหมายควรใชตัวบทกับเจตนารมณของกฎหมาย
พิจารณาพรอมกัน เพื่อใหการใชหลักนิติรรมเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามแผนนี้มีประสิทธิ์ภาพ
คําสําคัญ : ปจจัยหลักนิติธรรม, การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
Abstract

The Twelfth National Economic and Social Development Plan said about
the rule of law for justice reformation. This article purposes to study the problems of
the rule of law in Thailand for justice reformation of this plan on the concepts and
the factors or the mechanism of the rule of law of Thailand by comparison with the
nine factors and its indexes of the rule of law presented by The World Justice
Project. Those are the factors of the constrains on government powers, absence of
corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory
enforcement, civil and criminal justice, informal justice. Including to study the legal
interpretation. It found that we have never studied and researched the factors of the
1
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rule of law with its indexes in Thailand. The rule of law in Thailand have been not effective.
Such as, we have the problems of public participation , because the people have never
known the factors of The Official Information Act, B.E.2540. This article suggested that the
factors of the rule of law and its indexes should be studied and researched clearly for the
suitable situation of Thailand and the legal interpretation should consider the letter or the
spirit of law together for justice reformation of this plan effectively.
Keywords: Factors of the rule of law, Justice reformation
บทนํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ซึ่งเปนแผนพัฒนาฉบับเริ่มตน
การปฏิ รู ปตามยุ ทธศาสตร ชาติ 20 ป ไทยแลนด 4.0 โดยกํ าหนดการปฏิ รู ปกระบวนการยุ ติ ธรรมว า
“การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรมตาม
หลักนิติธรรม” ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคการศึกษาวา การใชหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามแผนพัฒนาฉบับนี้ควรศึกษาวิจัยดานใด โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
กับปจจัยของหลักนิติธรรม (Factors) ขององคกร World Justice Project (WJP.) ซึ่งเผยแพรเมื่อ ค.ศ.2015
(www.worldjusticeproject.org)
หลักนิติธรรม หรือ หลักนิติรัฐ (legal States) ในภาษาเยอรมัน เรียกวา Rechtsstaat สวนในภาษา
ฝรั่งเศส เรียกวา Etaat de driot หมายถึง “หลักการปกครองโดยกฎหมาย” เราไดศึกษาหลักนี้สืบทอดกัน
มาเปนเวลายาวนาน นับตั้งแต สมัยกรีก จนถึงปจจุบัน โดยปรัชญาเมธี ผูยิ่งใหญของโลก คือ Aristotle
(384 – 332 B.C.) “บิดาแหงรัฐศาสตร”ไดสอนวา บทบาทของกฎหมายตองมีควบคูอยูกับสังคม (ปรีดี เกษม
ทรัพย. 2552 : 113 ) ตามภาษิตกฎหมายที่วา“ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” (Ubi societed, ibi jus)
นอกจากนี้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง ตองปกครองโดยใชหลักนิติธรรมอยางสมบูรณแบบ
ดังที่ อดังที่ รองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดกลาวไวใน หนังสือความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาล
ปกครองวา “เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา หลักนิติรัฐ หรือ หลักนิติธรรม เปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรจากการใชอํานาจตามอําเภอใจขององคกรตางๆ ของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้น
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 จึงไดประกาศไวในคําปรารภวา “เพื่อปองกันมิใหมนุษย
จําตองกอการจลาจลขึ้นในฐานะที่เปนวีถีทางสุดทายในการตอตานทรราชและกดขี่ขมเหง จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองปองกันสิทธิมนุษยชนโดยอาศัยหลักนิติธรรม” นอกจากนั้น “หลักนิติรัฐ” หรือ “หลักนิติธรรม” ยังมี
ความสัมพันธกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางใกลชิด ถึงขนาดมีการกลาวกันวา การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงจะมีขึ้นและดํารงอยูตลอดไปไมไดโดยปราศจากหลักนิติรัฐ และเฉพาะแตรัฐที่
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเทานั้นจึงควรคาแกการเรียกวา “นิติรัฐ” (วรพจน วิศรุตพิชญ. 2544 :
1) ผูเขียนจึงใครนําเสนอแนวการวิเคราะห ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. แนวคิดของหลักนิติธรรม
2. ปจจัยหรือกลไกของหลักนิติธรรม
3. การตีความกฎหมาย
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1. แนวคิดของหลักนิติธรรม ผูเขียนใครขอปูพื้นฐาน แนวคิดของหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
จากคําสอนของปรมาจารยของไทยสองทาน ที่อธิบายแนวคิดของหลักนิติธรรม โดยทั้งสองทานใชคําวา “นิติรัฐ
(Legal State)” ซึ่งหมายถึงรัฐที่นําเอาแนวคิดของหลักนิติธรรมหรือการนําเอากฎหมายมาใชเปนเครื่องมือใน
การปกครองของรัฐทานแรกคือ ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย อธิบายไววา “รัฐตามรัฐธรรมนูญสมัยใหม
ยอมเปนนิติรัฐ คือเปนรัฐที่ยอมตนอยูใตบังคับแหงกฎหมาย ซึ่งรัฐเปนผูตราขึ้นเอง ความคิดเรื่องนิติรัฐเปน
ความคิดของประชาชนที่ฝกใฝในลัทธิปจเจกนิยม (Individualism) และรัฐธรรมนูญของรัฐที่เปนนิติรัฐนี้
จะตองมีบทบัญญัติในประการที่สําคัญถึงเสรีของราษฎร เชน เสรีภาพในรางกาย ในทรัพยสิน ในการทําสัญญา
และในการประกอบอาชีพ ในฐานะนี้รัฐจึงมีสภาพ เปนคนรับใชของสังคม โดยถูกควบคุมอยางเครงครัด จะได
เห็นวาการที่รัฐจะเคารพตอเสรีภาพตางๆของราษฎรไดมีวิธีอยูวิธีเดียว คือยอมตนอยูใตบังคับแหงกฎหมาย
โดยเครงครัดเทานั้น และตราบใดที่กฎหมายยังใชอยู กฎหมายนั้นก็ผูกมัดรัฐอยูเสมอ และโดยการที่มี
บทบัญญัติใหราษฎรเปนองคกร (Organ) ของรัฐ ในการบัญญัติกฎหมายโดยตรงหรือโดยใหเลือกตั้ง
ผูแทนราษฎรมาออกกฎหมายแทนตน การที่รัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรใด ก็ดวยความยินยอม
ของราษฎรใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพเอง ฉะนั้นกรณีที่รัฐเปนนิติรัฐ จึงเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ราษฎร ความคิดเรื่องนิติรัฐยอมเกิดขึ้นโดยราษฎรตอสูกับการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
โดยราษฎรไดเริ่มเรียกรองเสรีภาพขึ้นกอน จะเห็นไดวา ในระยะเริ่มแรกนี้ราษฎรไมไดเรียกรองที่จะขอใหตนมี
อํานาจในรัฐแตประการใด เพียงแตขอใหตนมีเสรีภาพเทานั้น คือขอใหตนพนจากการที่รัฐจะใชอํานาจของรัฐ
ในทางที่ผิด และเพื่อจะใหราษฎรไดมีเสรีภาพนี้เอง จึงไดมีความคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจ ทั้งนี้โดยถือเปน
หลักวา ความจริงราษฎรไดมีสิทธิและเสรีภาพอยูกอนแลว สิทธิและเสรีภาพของราษฎรวาโดยหลัก ยอมจะ
กวางขวางและไมมีขอบเขต ตรงกันขามกับอํานาจของรัฐ ซึ่งการที่รัฐจะมากล้ํากรายสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนยอมจะมีขอบเขต กลาวคือ เฉพาะเทาที่มีกฎหมายกําหนดใหทําไดเทานั้น ตามที่กลาวมาแลวจะเห็น
ไดวา การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเปนนิติรัฐ จะตองมีลักษณะ ดังนี้
1. ในประเทศนั้นกฎหมายตองเหนือสิ่งใดทั้งหมด การกระทําตาง ๆ ในทางปกครองเฉพาะ
อยางยิ่ง การกระทําของตํารวจ จะตองเปนไปตามกฎหมายและชอบดวยกฎหมาย หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรอยูที่กฎหมาย ถาพนักงานของรัฐเขามากล้ํากรายสิทธิและเสรีภาพของราษฎรโดยไมมีกฎหมายให
อํานาจ เจาพนักงานของรัฐยอมจะมีโทษตามกฎหมายอาญา
2.ประเทศที่เปนนิติรัฐขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของรัฐยอมใหกําหนดไวแนนอน เริ่มแต
การแบงแยกอํานาจออกเปนสามอํานาจ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ และมี
ขอบเขตจากการใชอํานาจทั้งสามนี้ ถัดจากนั้นอํานาจของรัฐหรือของเจาพนักงานของรัฐที่ลดหลั่นลงมาก็เปน
อํานาจที่วัดได คือเปนอํานาจที่มีขอบเขต และตองมีการควบคุมใหมีการใชอํานาจภายในขอบเขตเทานั้น เชน
ในประเทศไทย บุคคลยอมทราบไดจากฎหมายวา เจาพนักงานตํารวจ นายอําเภอ มีอํานาจหนาที่เพียงใดจะใช
อํานาจแกราษฎรไดเพียงใด
3. ในประเทศที่จะเปนนิติรัฐ ผูพิพากษาตองมีอิสระในการในการพิพากษาคดี โดยจะตองมี
หลักประกันอันนี้ไวในรัฐธรรมนูญ และเพียงแตรัฐใดจะจัดใหมีผูพิพากษาที่เปนอิสระสําหรับการพิพากษาคดี
แพงและคดีอาญาเทานั้น ก็ยังหาเปนการเพียงพอไม เพราะในรัฐที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ก็มีศาลแพงและศาลอาญา ประกอบดวยผูพิพากษาที่เปนอิสระในการพิจารณาคดีแพงและคดีอาญา
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ความสําคัญอยูที่วาจะตองใหศาลสถิตยุติธรรมควบคุมฝายปกครอง กลาวคือใหศาลสถิตยุติธรรม วินิจฉัยการ
กระทําของเจาพนักงานไดวา เจาพนักไดกระทําผิดในทางอาญาตอราษฎรหรือกระทําละเมิดในทางแพง
หรือไม โดยนัยนี้นิติรัฐจึงเปนรัฐยุติธรรม กลาวคือศาลยุติธรรมควบคุมการกระทําของเจาพนักงานในทาง
อรรถคดี ปญหามีอยูวา การที่รัฐบางรัฐที่จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อพิจารณาคดีทางทางปกครองขึ้น
โดยเฉพาะ รัฐเชนวานั้นจะยังคงเปนนิติรัฐอยูอีกหรือไม คําตอบขอนี้ก็คือแลวแตผูพิพากษาศาลปกครองจะ
เปนอิสระหรือไม ถาเปนอิสระรัฐนั้นก็เปนนิติรัฐ ทั้งนี้เพราะความสําคัญอยูที่หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎร ซึ่งจะมีไดตัวผูพิพากษาที่วินิจฉัยขอพิพาทเปนอิสระอยางแทจริง แตการที่จัดตั้งศาลโดยเฉพาะนี้
เชน ศาลการปกครอง ประกอบดวยผูพิพากษาที่รอบรูในวิชาปกครอง ประกอบดวยผูพิพากษาที่รอบรูใน
ปญหาทางสังคม ยอมจะอํานวยประโยชน เพราะที่ทําศาลที่จัดตั้งขึ้นไวโดยเฉพาะดังกลาว พิจารณาพิพากษา
คดีไดถูกตองยิ่งขึ้น และเมื่อผูพิพากษาในศาลดังกลาวเปนอิสระก็เปนหลักประกันอันพอเพียงสําหรับราษฎร
(หยุด แสงอุทัย. 2538 : 123-126)
ทานที่สอง ไดแก ศาสตราจารย ดร.ประยูร กาญจนดุล ไดอธิบายไวในหัวขอที่กลาวถึง “การจํากัด
ขอบเขตอํานาจของฝายปกครองและระบบนิติรัฐวา “ในประเทศที่เจริญแลว กิจกรรมของฝายปกครองยอม
อยูในบังคับของกฎหมายและการควบคุมของศาล ทั้งนี้หมายความวา ฝายปกครองจะตองดําเนินการใน
ขอบเขตแหงกฎหมาย ฝายปกครองหามีอํานาจทําการใด ๆ ตามอําเภอใจไม ฝายปกครองจะตองเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ถาหากฝายปกครองฝาฝนกฎหมาย โดยกระทําการอันมิชอบดวยกฎหมาย เอกชนผูอยู
ไตปกครองก็มีสิทธิที่จะฟองรองตอศาลได เพื่อสั่งเพิกถอนการปกครองอันขัดตอกฎหมายนั้นเสีย ระบบการ
ปกครองเชนนี้เรียกกันวา ระบบ “นิติรัฐ” หรือ Legal State อันเปนระบบที่มีหลักการตรงขากับระบบ
“รัฐตํารวจ” หรือ Police State ซึ่งเปนระบบการปกครองที่รัฐบาลใชตํารวจเปนเครื่องมือบีบบังคับทางการ
เมือง โดยไมคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อันเปนแบบฉบับของการปกครองแบบเผด็จการ ระบบนิติ
รัฐนี้เปนระบบที่ถือเสรีภาพเปนสําคัญ และมีความมุงหมายที่จะใชหลักประกันแกเอกชนผูอยูไตปกครองตอ
การกระทําของรัฐ โดยบังคับใหฝายปกครองดําเนินการใหเปนไปตามหลักกฎหมายที่กําหนดไว กลาวคือ
กฎหมายยอมกําหนดหลั กการและจํากัดขอบเขตอํานาจในการดําเนินการของฝายปกครองไว”(ประยูร
กาญจนดุล. 2538 : 45)
ทั้งสองทาน ไมไดใหนิยามคําวา “นิติธรรม” แตทานไดใหเนื้อหาสาระแนวคิดหลักนิติธรรมสรุปไดวา
เปนการปกครองโดยถือกฎหมายเปนใหญ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูอยูไตปกครอง ไมใชการปกครอง
โดยถือบุคคลเปนใหญที่จะใชอํานาจปกครองโดยพลการ ปจจัยหรือกลไกสําคัญประกอบดวย การจัดทํา
กฎหมายไวลวงหนาเพื่อบัญญัติอํานาจหนาที่ขององคกรและผูปกครองทั้งหลาย แลวใหองคกรและผูใช
อํานาจตามที่กฎหมายใหไวเทานั้น โดยจะตองจัดทํากฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นกอน ในรัฐธรรมนูญจะตอง
กําหนดหลักการแบงแยกอํานาจและการถวงดุลอํานาจ (Separation of Powers and Balance of Powers)
แบงเปนเปนอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ ซึ่งมีอิสระตอกันและใชอํานาจถวงดุล
ซึ่งกันและกัน และมีกลไกสุดทาย โดยกฎหมายกําหนดใหศาลมีอิสระในการควบคุมการใชอํานาจดังกลาว
เพื่อใหหลักนิติธรรม เปนไปตามเจตนารมณที่ผูรางกฎหมายที่ประสงคจะไมใหใชอํานาจโดยพลการของ
บุคคล ปจจุบัน คือศาลปกครอง ที่มีอํานาจหนาที่ในการเพิกถอนการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวย
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กฎหมาย ตามมาตรา 9 ประกอบ มาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542
ความหมายของหลักนิติธรรม ศาสตราจารย ดร.บุญศรี มีวงศอุโฆษ อธิบาย สรุปไดวา ไมอาจใหคํา
นิยามได เพราะหลักนิติธรรมยังขึ้นอยูกับปจจัยทางดานแนวคิด ความคาดหวังและสถานการณทางสังคมเปน
สําคัญ แมวาจะมีความหมายทํานองเดียวกับหลักนิติรัฐ แตก็มีที่มาแตกตางกับหลักนิติรัฐในแงของที่มาและ
บริบท ของระบบกฎหมาย กลาวคือคําวาหลักนิติธรรม มาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)
สวนคําวานิติรัฐ มาจากระบบกฎหมายประมวล (Civil Law) คําวา The Rule of Law)นี้ ศาสตราจารยสัญญา
ธรรมศักดิ์ ทานเปนผูใหคําแปลวา “ นิติธรรม” (บุญศรี มีวงศอุโฆษ. 2553 : 417)
คําวา หลักนิติธรรม ปรากฏในตําราที่สอนในมหาวิทยาลัยตางๆ อางแหลงที่มาจาก Professor
AlbertDicey (1835-1922) ชาวอังกฤษ ไดอธิบายไวในหบังสือ The Law of Constitutional. (1885) วา แม
รัฐธรรมนูญ ของอังกฤษไมเปนลายลักษณอักษร แตก็ยังคงไวซึ่งหลักสําคัญ 2 ประการ คือ The Legal
Sovereignty of Parliament. & The Rule of Supremacy of Law และ Dicey ไดสรุปความหมายของThe
Rule of Lawวามีเนื้อหาสาระ 3 ประการ เพื่อใหเราจะไดศึกษาขอมูลที่แทจริง ผูเขียน ไดนําตนฉบับมาเสนอ
ใน บทความดังนี้ (Beal & Andrew. 1995 : 158)
1. that no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods
except for a distinct breach of the law established in the ordinary legal manner before the
ordinary courts of the land.
2. .the equal subjections of all classes one law administered by the ordinary
courts. Every official, from the Prime Minister down to a constable or a collector of taxes, is
under the same responsibility for every act done without legal justification as any other
citizen.
3. the constitution result from judicial decisions which determine the rights of
private persons in particular cases brought before the courts.
แนวคิดนักกฎหมายสหรัฐอเมริกา เห็นวา แนวคิดของ Dicey มีปญหาในการนํามาใชกับการ
ปกครองทองถิ่น เพราะทําใหการใชอํานาจในการกระทําทางปกครองเกิดทางตันได และมีผลกระทบตอผูอยู
ไตปกครอง อยางไรก็ดี นักวิชาการก็ไดวิเคราะหปญหาดังกลาวนี้แลววาไมเปนปญหาดังกลาวแตประการใด
เพราะฝายปกครองอาจการออกกฎหมายลําดับรองได เชนเดียวการประสบการณการใชกฎหมายของประเทศ
ไทยโดยใชวิธีการออกกฎหมายลําดับรองเชนเดียวกัน นอกจากนั้นกฎหมายปกครองของไทยไทย ไดบัญญัติให
ฝายปกครองมีอาํ นาจใชดุลพินิจของฝายปกครองใหเหมาะสมกับสถานการณได
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดใชคําวา The Rule of Law แตใชคําวา “Due Process of Law”
ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม อธิบายวา หมายถึง “โดยอาศัยกระบวนการแหงกฎหมาย” อันมีความหมาย
ในทํานองหลักนิติธรรม หรือความยุติธรรมตามธรรมชาติ (natural justice) มาใชใหเปนประโยชนในการวาง
หลักใหม ๆ หรือทําลายหลักเดิมที่ศาลเห็นวาไมเปนธรรมและใชเปนกุญแจไขคําตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญ ถา
ศาลเห็นวาหลักการดีอยูแลว ศาลก็มักอางวากรณีนี้ไมใชเรื่องที่จะนําเอาหลัก Due Process of Law
มาใช หรือไมก็อางวาศาลระงับยับยั้งเองไมกาวลวงไปพิจารณา (self- restrain) แตถาศาลเห็นวา
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หลักการไมถูกตอง ศาลก็ยกหลัก Due Process of Law อันมีอยูในรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัย...(วิษณุ
เครืองาม. 2530 : 127) สวน คําวา “Due Process of Law” มีเจตนารมณอยางไร ผูเขียนขอเสนอ
ใหศึกษาจากถอยคําในตนฉบับ ที่มีการแกไขรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 เมื่อ ค.ศ. 1791 คือ
“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous
crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising
in the land or naval forces or in the Militia, when actual service in time of War or
public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put
in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a
witness against himself, nor be deprived of live, liberty, or property, without due
process of law ; nor shall private property be taken for public use, without just
compensation”. (Thomas E. and Jerre S. 2003 : 85) และในเอกสารเดียวกันนี้ใชคําวา “Rule
of Government not Rule of Men” ผูเขียนเห็นวาไมแตกตางกับ คําวา “Rule of Law not Rule
of Men” ผูเขียนจึงวิเคราะห ตามประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกาวา เปนแนวคิดที่พยายามอธิบาย
วา สหรัฐอเมริกาไดประกาศอิสสระภาพและไดปลดแอกจากอังกฤษแลวเทานั้น เพราะหลักนิติธรรม
ปจจุบัน ไดยอมรับกันทั่วไปแลววา เปนหลักการปกครองโดยกฎหมายทั้งหมด
2. ปจจัยของหลักนิติธรรม (Factors) ผูเขียนหมายถึงองคประกอบหรือกลไกของการนํา
หลักนิติธรรมมาใชเพื่อใหการตราและใชกฎหมายใหสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณของหลักนิติธรรม
ปจจัยแรก ไดแก การจัดทํากฎหมายไวลวงหนาเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ และฝาย
ปกครองใหใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น โดยเริ่มจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการ
แบงแยกอํานาจและการถวงดุลอํานาจ (Separation of Powers and Balance of Powers) ที่จะตองใช
ควบคูกับหลักนิติธรรมเสมอ และจะตองบัญญัติหลักนี้ไวในรัฐธรรมนูญดวย กลไกของหลักนิติธรรมจึงจะ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอยูไตปกครองไดอยางสมบูรณครบถวน
ปจจัยที่สอง ไดแกการควบคุมการใชอํานาจขององคกรตาง ๆ และผูปกครองโดยองคกรตุลาการ
กลาวคือ เมื่อไดมีการบัญญัติอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ และฝายปกครองตามกฎหมายไวแลว ตอง
กําหนดใหองคกรตุลาการตองเขามาควบคุมชี้ขาด เมื่อองคกรและฝายปกครองดังกลาว กระทําการไมชอบ
ดวยอํานาจหนาที่ อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจชี้ขาด การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติ การบริหา
ราชการแผนดินของฝายรัฐบาล และการใชอํานาจของฝายตุลาการ สวน ศาลปกครอง มีอํานาจชี้ขาดการใช
อํานาจขององคกรและฝายปกครอง รวมทั้งศาลแพง ศาลอาญาและศาลชํานัญพิเศษตาง ๆ
ผูเขียน ใครขอนําเสนอการศึกษาเปรียบเทียบกับ ผลงานขององคกร The World Justice Project
(WJP.) ซึ่งไดศึกษา The Rule of Law ที่เปนมาตรฐานยอมรับกันในระดับนานาประเทศ โดยเผยแพรเมื่อ
ค.ศ.2015 นี้ จากการศึกษาขอมูล 102 ประเทศ และตัวอยาง 100,000 ครัวเรือนทั่วโลก พรอมกับไดนําเสนอ
ปจจัยตาง ๆ (Factors) ในการใชหลัก The Rule of Law ที่ทันสมัยที่สุด ผูเขียนเห็นวาเหมาะกับสถานการณ
ที่เรากําลังจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564) เปนตนไป และ
เพื่อที่จะใหไดรับสาระครบถวน จึงขอเสนอตนฉบับบางสวน ซึ่งเอกสารนี้ อธิบายลักษณะของ The Rule of
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Law วา เปนระบบที่ยึดถือหลักสากลสี่ประการ (a system in which the following four universal
principles) ประการแรก คือหลักวาดวย การจํากัดอํานาจของรัฐบาลและขาราชการ รวมทั้งกิจการของ
เอกชน ตองอยูภายไตกฎหมาย (The government and its officials and agents as well as individual
and private entitles are accountable under the law) ประการที่สอง วาดวยหลักกฎหมายตาง ๆ ตอง
ชัดเจน เปนการทั่วไป (publicized) แนนอน (Stable) ยุติธรรม (Just) และบังคับใชเหมาะสมกับสถานการณ
สามารถคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน เปนไปตาม
กรอบของสิทธิมนุษยชน (There are clear, publicized, and just; are applied evenly; and protect
fundamental rights, including the security of persons and property and curtain core human
rights.) ประการที่สาม วาดวยหลักกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาตองเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญวาง
กรอบไว และประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ (The process
which the laws are enacted administered, and enforced is accessible.) ประการที่สี่ วาดวยหลักการ
อํานวยความยุติธรรมตองทันเหตุการณจากผูมีประสบการณโดยตรง มีจริยธรรม (ethical) มีความเปนอิสระ
ที่จะอํานวยความยุติธรรมใหแกผูเสียหายอยางยุติธรรมและไดรับการเยียวยาที่เพียงพอแกเหตุแหงความ
เสียหายที่ไดรับ ซึ่งหลักการตาง ๆ ดังกลาวจะสงผลสะทอนในทางสรางสรรคชุมชนนั้นดวย (The justice is
delivered timely by competent, ethical, and independent representative and
neutrals who are of sufficient numbers, have adequate resources, and reflect the
makeup of the communities they serve.)
องคกร WJP. เสนอแนะวา หลักสี่ประการดังกลาวนี้ จะสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายและ
เจตนารมณไดจะตองดําเนินการตาม ปจจัย (Factors) ตาง ๆ อีก 9 ปจจัย พรอมดวยตัวชี้วัด
(Indexs) ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1. ปจจัยวาดวยการจํากัดอํานาจของรัฐบาล (Constraints on Government Powers)
มาตรการตาง ๆ ที่ตองอยูภายไตกฎหมาย ไดแก หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ หรือโดยรัฐบาล
และขาราชการตางๆ รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ จะตองไดรับการตรวจสอบการใชอํานาจจากองคกร
ภาคเอกชน เชนความเปนอิสระของสื่อมวลชน ปจจัยนี้มีตัวชี้วัด 7 ประการ ดังนี้
(1) มีการออกกฎหมายชัดเจน
(2) ใหอํานาจศาลตรวจสอบได
(3) ประชาชนไดรับทราบขอมูลจากหนวยตาง ๆ อยางเปนอิสระ
(4) มีการตรวจสอบการใชอํานาจของขาราชการของรัฐบาลดวย
(5) รัฐบาลอยูในการดูแลควบคุม ขององคกรเอกชน องคกรสื่อ และชุมชน ทั้งนี้ใหถือวาเปน
บทบาทที่สําคัญในการควบคุมการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาล
(6) การตรวจสอบรัฐบาล สามารถทําไดหลายทาง เพื่อไมใหมีการใชอํานาจโดยพลการหรือ
โดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย หรือโดยวิธีการอื่นใด ไมวาจะเปนการใชอํานาจ ดวยการออกกฎ หรือ
ดวยวาจาหรือทางกายภาพ ตองเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจ และจะตองสรางความมั่นใจไดวา
ไมมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งอาจใชอํานาจโดยปราศจากการตรวจสอบดังกลาวได
(7) การเปลี่ยนแปลงอํานาจตาง ๆ จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจกฎหมายเทานั้น
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2 ปจจัยวาดวยการปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น (Absence of Corruption) การทุจริต
คอรัปชั่นของหนวยงานราชการของรัฐบาลมี สามรูปแบบ คือ การรับสินบน (bribery) การใชอํานาจ
โดยไมสมควรตอประโยชนสาธารณะหรือประโยชนเอกชน (improper influence by public or
private interests) การจัดสรรกองทุนหรือทรัพยากรอื่นใดไมถูกตอง การทุจริตคอรัปชั่นทั้งสาม
รูปแบบนี้จะตองถูกตรวจสอบควบคุมจากฝายบริหาร จากศาล จากหนวยงานทหารและตํารวจ และ
จากฝายนิติบัญญัติ เพื่อใหมีการวางกรอบควบคุมโดยรอบดานอยางเหมาะสมเพื่อปองกันการฉอโกง
ทุก ๆ ดานที่อาจเกิดขึ้นได ปจจัยนี้มีตัวชี้วัด 4 ประการ ดังนี้
(1) ขาราชการฝาบริหารจะไมใชสถานที่ราชการเพื่อประโยชนสวนตน
(2) ขาราชการในฝายตุลาการจะไมใชสถานที่ราชการเพื่อประโยชนสวนตน
(3) ขาราชการฝายตํารวจและทหารจะไมใชสถานที่ราชการเพื่อประโยชนสวนตน
(4) ขาราชการในฝายนิติบัญญัติจะไมใชสถานที่ราชการเพื่อประโยชนตน 3 ปจจัยวาดวย
ความโปรงใสของรัฐบาล (Open Government) ความโปรงใสของรัฐบาลตองมีตัวชี้วัด 4ประการ
ดังนี้
(1) กฎหมายไดรับการยอมรับของประชาชน และการกระทําของรัฐบาลมีตัวชี้วัดชัดเจน
(2) สิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ
(3) การมีสวนรวมของประชาชน
(4) ประชาชนมีกลไกในการรองทุกขหรือการฟองรองอยางเพียงพอ
ความโปรงใสของรัฐบาลนี้ทั่วโลก จับตามองในดานความสัมพันธระหวางความโปรงใสของ
รัฐบาลกับมุมมองอื่นของหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาการของรัฐบาล เชน ขอควรระมัดระวังของ
รัฐบาล (Awareness) พบวาประเทศตาง ๆ ในประชากร 120 ประเทศ นอยกวา รอยละ 40 ที่มี
ความรับผิดชอบในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ มองในดานสถานะทางสังคม- เศรษฐกิจ
ประเทศที่มีรายไดต่ํา รอยละ 80 ตองการการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ นอยกวาประเทศที่มี
รายไดสูง และ มีเพียง รอยละ 68 ในประเทศที่มีรายไดต่ํา อยากจะรับรูขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ นอกจากนี้รอยละ 76 ที่เพศหญิงมีแนวโนมที่อยากรับรูขาวสารของทางราชการนอยกวาเพศ
ชาย รวมทั้งเกี่ยวกับความโปรงใสของรัฐบาล คือ ความเปนอิสระขององคกรทางวิชาการตาง ๆ ได
ทํางานที่จะสรางความเขมแข็งของหลักนิติธรรมทั่วโลก เพราะเห็นวาหลักนิติธรรมเปนพื้นฐานสําคัญที่
จะนํามาซึ่งความสงบเรียบรอยของสังคม การสรางโอกาสตาง ๆ และความเสมอภาค ที่นําไปสูการ
พัฒนาประเทศ ดวยการที่มีรัฐบาลที่เคารพหลักสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
4. ปจจัยวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) มาตรการในการคุมครองสิทธิขั้น
พื้นฐาน จากการศึกษาพบวา กฎหมายบานเมือง ( positive law) ที่แตละประเทศใชอยูในปจจุบัน
ขาดกลไกในการที่จะใหความคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามที่กฎหมายระหวางประเทศไดกําหนดไว
อยางดีที่สุดแลว ประเทศตาง ๆ นั้นจึง ไมสมควรที่อางวาไดใชหลัก “The Rule of Law” แตอยางใด
ซึ่งในปจจัยนี้ มีตัวชี้วัด 8 ประการ ดังนี้
(1) การบังคับใชกฎหมายตาง ๆ ตองสรางความมั่นใจในการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
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(2) คุมครองสิทธิเกี่ยวกับชีวิตและความปลอดภัยของบุคคล
(3) ประชาชน มีสิทธิอยางเพียงพอในการรองเรียนฟองรองคดี เพื่อที่จะนําหลัก
กฎหมายที่มีอยูมาใชคุมครองอยางครบถวน
(4) มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น
(5) มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อของบุคคล
(6) ใหสิทธิในสวนตัวของบุคคล
(7) ประชาชนมีเสรึภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม
(8) คุมครองดานการกดขี่การใชแรงงาน และเปดโอกาสใหผูใชแรงงานมีสิทธิตอรอง
ได รวมทั้งการคุมครองการใชแรงงานเด็ก
5. ปจจัยวาดวยการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความปลอดภัย (Order and Security)
มาตรการในการสรางความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสินนั้น เปนสิ่งที่
ชี้ใหเห็นหลักนิติธรรมของสังคมและภารกิจขั้นพื้นฐานของรัฐ และชี้ใหเห็นเงื่อนไขในการยอมรับสิทธิ
และเสรีภาพวาหลักนิติธรรมจะมีความเจริญงอกงามในสังคมนั้น ปจจัยนี้ ครอบคลุมการการกระทํา
ตาง ๆ ในการจัดระเบียบและการรักษาความปลอดภัย มีตัวชี้วัด 3 ประการ ดังนี้
(1) การควบคุมอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ
(2) การจํากัดความขัดแยงของพลเมือง
(3) อยาปลอยใหประชาชนเกิดความไมพอใจในการแกไขความขัดแยงจนกลายเปน
การประทวง
6. ปจจัยวาดวยการบังคับใชกฎ (Regulatory Enforcement ) หรือกฎหมายลําดับรอง มาตรการนี้
รวมถึงความเปนธรรมของกฎและการนํากฎไปใชกับการบังคับใชกฎตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพดวย กฎตางๆ
หมายถึงการควบคุมพฤติกรรมบุคคลโดยกฎหมายและโดยการปกครอง ทั้งการกระทําของรัฐบาลและหนวยงาน
ของรัฐ ตองมีประสิทธิภาพ หลักนิติธรรมที่เขมแข็งตอง มีตัวชี้วัด 5 ประการ ดังนี้
(1) การบังคับใชกฎอยางมีประสิทธิภาพ
(2) การบังคับใชกฎโดยปราศจากอิทธิพลจากเจาหนาที่รัฐหรือเพื่อประโยชนสวน
ตนใด ๆ
(3) การใชหลักนิติธรรมอยางเขมแข็ง ตองอาศัย การกระทําทางปกครองที่ทันตอ
เหตุการณ ปราศจากการถวงเวลาอยางไมมีเหตูผล
(4) การกระทําทางปกครองตองเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว
(5) มีการเยียวยาคาเสียหายตามความเสียหายที่ไดรับ มาตรการตามปจจัยนี้รัฐบาล
ตองไมเลือกปฏิบัติ และจะตองชั่งน้ําหนักวาหนทางใดดีที่สุดที่จะนําไปบังคับใชกับผูอยูไตปกครอง
รวมทั้งการนําไปใชกับการดูแลดานสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน การปองกัน
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการดูแลกิจกรรมทางพาณิชยการดวย
7 ปจจัยวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางแพง (Civil Justice) มาตรการนี้ ประชาชนตองมี
สิทธิที่จะใชสิทธิการปลดเปลื้องความคับของใจตอกระบวนการยุติธรรมทางแพงอยางสงบสุขและมี
ประสิทธิภาพ มีหลักการ 7 ประการ ดังนี้
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(1) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพงอยางเพียงพอที่สุดเทาที่จะเปนไปได
(2) ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
(3) ไมมีการคอรัปชั่น
(4) ปราศจากการใชอิทธิพลของขาราชการ
(5) กระบวนการยุติธรรมทางแพงตองมีขั้นตอนที่ทันตอเหตุการณปราศการถวงเวลา
(6) กระบวนการยุติธรรมทางแพงบังคับใชอยามีประสิทธิภาพ
(7) มีการยอมรับการนํากระบวนยุติธรรมทางเลือกมาใช (Alternative Dispute Resolution
mechanisms (ADRs) อยางเที่ยงธรรม (impartiality) มีระบบการไกลเกลี่ย (mediation) มีระบบการ
อนุญาโตตุลาการ (arbitration) ที่สามารถแกปญหาคูพิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. ปจจัยวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา Criminal Justice) ปจจัยนี้เปนการประเมิน
ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา วาหลักนิติธรรมไดสรางกลไกในการแกไขความคับของใจใน
ความผิดทางอาญาไดสําเร็จและทันตอเหตุการณหรือไม มีตัวชี้วัด 7 ประการ ดังนี้
(1) ระบบการสอบสวนในทางอาญามีประสิทธิภาพหรือไม
(2) ระบบการชี้ขาดตัดสินคดีมีประสิทธิภาพหรือไม
(3) ระบบราชทัณฑมีประสิทธิภาพในการลดคดีอาญาไดหรือไม
(4) กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีผลในการลดคดีอาญาหรือไม
(5) กระบวนการยุติธรรมตองปราศจากคอรัปชั่น
(6) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนอิสระจากการใชอํานาจ
(7) สิทธิในการฟองรองคดีอาญามีครบถวนหรือไม
9. ปจจัยวาดวยกระบวนการยุติธรรมไมเปนทางการ (Informal Justice) มาตรการนี้
หมายถึงบทบาทของการนําเอาหลัก ประเพณี เผาพันธุ ความเชื่อทางศาสนาของชุมชนมาใชชี้ขาดขอ
ขัดแยง ซึ่งเปนผลใหกระบวนการยุติธรรมที่เปนทางการไมไดนํามาเยียวยาใหสอดคลองในแตละชุมชน
ปจจัยนี้มีตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) กระบวนการยุติธรรมที่ไมเปนทางการนี้ไดนํามาใชทันเหตุการณและมีประสิทธิภาพ
หรือไม
(2) กระบวนการยุติธรรมไมเปนทางการนี้มีความเที่ยงธรรมและมี่อิสระปราศจากอิทธิพลที่ไม
ชอบดวยกฎหมายหรือไม
(3) กระบวนการยุติธรรมไมเปนทางการนี้ สามารถคุมครองและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม
3. การตีความกฎหมาย การตึความกฎหมาย ศาสตราจารย ธานินทร กรัยวิเชียร อธิบายวา
“การตีความกฎหมาย เปนเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการดําเนินวิชาชีพกฎหมายไมวาสาขาใด เพราะ
ในกรณีที่ตัวบทมีความหมายแจงชัด การที่จะชักกฎหมายนั้นปรับเขากับขอเท็จจริงยอมไมมีปญหายุงยาก
แตถาตัวบทเคลือบคลุมหรือมีกรณีสงสัยจะใชกฎหมายใดบังคับแกกรณีที่เกิดขึ้น ตองอาศัยการตีความเปน
เครื่องมือชวย” (ธานินทร กรัยวิเชียร. 2523 : 155)
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ปญหา การตีความกฎหมายของไทย ผูเขียนเห็นวาควรระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะการใชหลักนิติธรรม
นั้น นอกจากตองระมัดระวังดานกระบวนการตรากฎหมาย อันเกิดจากปญหาการใชอํานาจทางการเมืองที่ไม
ชอบ หรือความไมชัดเจนของกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายที่ไมเหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งมีผลทําให การใช
หลักนิติธรรมเกิดผลประหลาดได นอกจากนี้ตองระมัดระวังการใชและการตีความกฎหมายใหถูกตอง
สอดคลองกับเจตนารมณของหลักนิติธรรมดวย ศาสตราจารย ดร. อักขราทร จุฬารัตน อธิบายวา
“...จะชี้ใหเห็นตัวอยาง (การตีความ) ที่ชัดเจนที่สุด ในบานเรา เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย แตกลับ
เขาใจผิดมาชานาน และแมปจจุบัน ก็ยังมีผูเขาใจที่ยังไมถูกตองอีกมากมาย คือ การใชและการตีความ มาตรา 4
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย โดยเฉพาะวรรคหนึ่งนั้น เปนบทที่นํามาจากมาตรา 1 วรรค
หนึ่ง ของประมวลกฎหมายแพงสวิสที่บัญญัติวา “ The Law must be applied in all case which come
within the letter or the spirit of any of its provision”ซึง่ ในตํารากฎหมายสวิสนั้น ไดอธิบายขอความนี้ไว
วา “ While an English judge looks to the spirit only when the letter fails. The Swiss Code directs
the judge to consider the letter and the spirit of the law together” หมายความวา ในขณะที่ผู
พิพากษาอังกฤษจะมองถึงเจตนารมณแตก็เฉพาะเมื่อการแปลตาามตัวอักษรลมเหลวแลวเทานั้น แตตาม
ประมวลกฎหมายสวิส ผูพิพากษานั้น จะพิจารณาถึงตัวอักษร และเจตนารมณของกฎหมายไปพรอม ๆ กัน”
และไดอางถึงความเห็นของ ทานศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย วา “ไดเคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และ
ไดมีการพิมพลงในวารสารนิติศาสตร ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2527 ทานไดกลาวไวอยางนาสนใจ
วา “...ตั้งแตผมเขาเรียนกฎหมายก็ถูกสอนมาเลยวา การตีความตัวบทนั้นตองตีความตามตัวอักษรกอน มัน
เปนปญหาหรือยังไงก็คอยไปดูความมุงหมายตอไป ซึ่งผมก็เขาใจตามหลักนี้ ความจริงก็อยางที่อาจารยปรีดี
(เกษมทรัพย) พูด มันไมถูกหรอก แลวคอยมาคิดไดวามันไมถูกหรอก เมื่อเร็ว ๆ นี้เหมือนกันแหละ...กวาจะรู
วามันไมใชนี่ก็นานมากพอดูที่เดียว...” ทานศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดกลาวไวในเรื่องเดียวกันในอีก
ตอนหนึ่งวา “...ไมไดหมายความวา กฎหมายอาญานั้นจะตองตีความโดยจํากัดหรือตีความแคบ ๆ แตความ
จริงที่บอกวา ตีความตามตัวอักษรนั้นนะมันทําไดทั้งแคบและกวาง ทีนี้เมื่อไรจะตีอยางแคบ เมื่อไรจะตีอยาง
กวาง ก็อาจจะไปดูความมุงหมายวา ไอเรื่องนี้กฎหมายตองการใหใชความหมายตัวอักษรอยางแคบหรือวาใช
ตามความหมายของตัวอักษรอยางกวาง ไอความมุงหมายมันจะบอกวากรณีเชนนี้ตองใชอยางแคบหรืออยาง
กวาง นี่ก็ไปตีความตามความมุงหมาย...ไมไดหมายความวาใชตามตัวอักษร กฎหมายอาญานั้นตองตีความ
อยางแคบเสมอไปไมใชอยานั้น ไอขอนี้แหละขอสําคัญที่ตองสนใจวา อยาไปเขาใจวากฎหมายอาญานั้นตีอง
ตีความแคบ ๆ บางทีก็ไมใช...” ศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน อธิบายไวดวยวา ขอเขียนของทานมิใช
ตําราการตีความกฎหมาย หากแตเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตนของหลักการตีความกฎหมาย ที่ตองการชี้ใหเห็น
วา เพราะเหตุใดประเทศไทยซึ่งอยูในประเทศที่มีระบบกฎหมาย Civil Law จึงมีนิติวิธี (Juristic Method) ใน
การใชและการตึความกฎหมายที่แตกตางไปจากสังคมกฎหมาย Civil Law ทั้งหลาย และนั่นคือสิ่งที่จะ
ชวยอธิบายใหเห็นวา ทําไมการใชและการตีความกฎหมายบานเรา จึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
บานเมืองมาโดยตลอดเวลา และหวังวาผูอานอาจมองเห็นแลววา การที่จะไมใหเกิดปญหาเชนวานั้นก็
ไมใชสิ่งที่ลําบากยากเย็นอะไรเลย เพียงแตจะตองเขาใจใหไดวา ระบบกฎหมาย Civil Law กับ
Common Law นั่นมีความแตกตางกันอยางไร และที่สําคัญคือ มีนิติวิธีในดานการใชและการตีความ
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กฎหมายที่แตกตางกันอยางไร และเพียงเขาใจสิ่งเหลานี้ใหถูกตอง ปญหาตาง ๆ ที่มีอยูลงและหมดไป
ในที่สุด” (อัขราทร จุฬารัตน. 2542 : 45)
สรุปผล

จากการศึกษาแนวคิดของหลักนิติธรรม และปจจัยหรือกลไกของหลักนิติธรรม โดยการศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวคิดของ WJP. รวมทั้งการตีความกฎหมายแลว พบวาการใชหลักนิติธรรมของไทย ยังไมได
มีการศึกษาลงลึกในการสรางปจจัยหรือกลไกในการใชหลักนิติธรรมอยางละเอียดครบถวน ตามแบบอยางใน
ขอเสนอแนะของ WJP. เปนเหตุใหการใชหลักนิติธรรมของไทย ดานการตรากฎหมายและการใชกฎหมาย
รวมทั้งการตีความกฎหมาย ยังไมมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของหลักนิติธรรม ดังนั้นการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 นี้อาจไมบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวังไว เชน การปฏิรูป
หนวยงานตํารวจ ในแผนพัฒนา ขอ 3.6.2 (4) ในดาน “...การสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
กิจการของตํารวจ...” เนื่องจาก ประเทศไทยยังไมไดมีการสรางปจจัยการใชหลักนิติธรรมดานนี้ไว แมมีการ
ตราพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีเจตนารมณใชเปนชองทางการใชสิทธิการมีสวน
รวมของประชาชน ถาประชาชนขาดความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระในการใชสิทธิของตนตามของกฎหมายนี้
การตรวจสอบถวงดุลในดานตาง ๆ จึงขาดประสิทธิภาพ แมแตการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นตามแผนพัฒนา
นี้ ตองการการมีสวนรวมของประชาชนในการมีสวนรวมในการตรวจสอบหนวยราชการ โดยผูรางรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหปกปดผูใหเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่นก็ตาม แตพระราชบัญญัติการคุมครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ.2546 ยังไมมีกลไกเพียงพอที่คุมครองพยานได การปฏิรูปดังกลาวอาจไมบรรลุผลตามที่กําหนดไวได
นอกจากปญหาการใชหลักนิติธรรมในการปฏิรูปกระบวนการยุตอธรรมแลว ยังมีปญหาดานการตีความ
กฎหมายของผูใชกฎหมาย โดยการตีความเครงครัดในตัวบทกฎหมายโดยไมไดนําเจตนารมณของกฎหมายมา
พิจารณาพรอมกับตัวบทกฎหมาย จึงทําใหการใชกฎหมายไมสอดคลองกับเจตนารมณขอหลักนิติธรรม
ขอเสนอแนะ
ผูเขียนใครขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยการสรางปจจัยการใชหลักนิติธรรมในดานตาง ๆ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน ให
เหมาะสมกับสังคมไทย แลวสรางความรูความเขาใจและการยอมรับปจจัยดังกลาวทั้งผูรางกฎหมาย
ผูใชกฎหมาย รวมทั้งประชาชน อยางแพรหลาย
2. การตีความกฎหมายควรใชตัวบทและเจตนารมณของกฎหมายแตละฉบับพรอมกัน
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สภาวการณการสงออกกุงสดแชแข็งเพื่อการสงออกของไทย
Thai Shrimp Frozen Export Situation
2

อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ 1 ชัยวุฒิ จันมา วรรณสินท สัตยานุวัตร
0

1

3

2

บทคัดยอ
บทความนี้ นําเสนอในสวนของสถานการณการสงออกกุงแชแข็งของไทย เพื่อใหเห็นวาขอมูล
ตัวเลขมหภาควาประเทศไทยสงออกกุงแชแข็งไปยังประเทศใดบาง และประเทศไหนเปนผูสงออกที่
สํา คั ญ ของโลก หรือใครเปน คู แข็ งที่สําคัญ กับประเทศไทย รวมถึง ความทาทาย/อุป สรรคในเวที
ระหวางประเทศ ซึ่งบทความนี้ เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันธุรกิจแชแข็งเพื่อการสงออก” ภายใตวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพรวมสภาพทั่วไปของ
ธุรกิจกุงแชแข็งการสงออกของไทยและสภาวการณการแขงขัน โดยมีเปาประสงคของงานวิจัย เพื่อนํา
ผลลั พ ธ ก ารวิ จั ย ไปใช ใ นการกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาการ ตลอดจนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแขงขันของหนวยงานภาครัฐที่ใหการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจ
กุ งแช แข็ งเพื่ อการส งออกที่ เ หมาะสม ใหเจริญ ก าวหนามั่ น คงยิ่ง ขึ้น ต อไปการวิจั ย เรื่ องนี้ จะเกิ ด
ประโยชนทั้ง 3 ภาคสวนดวยกัน ดังนี้ (1) ผูประกอบการธุรกิจกุงแชแข็ง สามารถนําไปใชเปนแนว
ทางการจัดการเพิ่มศักยภาพการสงออกของธุรกิจกุงแชแข็งไดตามความเหมาะสม และสะทอนปญหา
และขอเสนอแนะให (2) ภาครัฐบาล สามารถนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการสงเสริมและ
สนับสนุนผูประกอบการ เรื่องการผลิตการสงออกธุรกิจกุงแชแข็งของไทยไปตลาดโลก เพื่อเพิ่มความ
ได เ ปรี ย บในการแข งขั นของธุ ร กิจ ในการแขงขัน ของโลกมากขึ้น และ (3) ภาคสังคมและวิชาการ
สามารถนําขอมูลที่ศึกษาไดอางอิง สงเสริมและพัฒนาการแขงขันธุรกิจสงออกกุงแชแข็งของประเทศ
ไทยตอไป และเมื่อมีการพัฒนาธุรกิจสงออกกุงแชแข็ง ก็เกิดการสรางงาน รายได แกประชาชนและ
ภาคสังคมตอไป
คําสําคัญ: กุงแชแข็ง, ยุทธศาสตร, สรางความไดเปรียบ, การสงออก, การแขงขัน
Abstract
This paper presents a situation of Thai frozen shrimp exports and
research on Macro-data where Thailand are exported to which countries, and who
are the major counties of frozen shrimp exporters as well as who are Thailand’s
competitors who is the new comer to this Market. Moreover, this paper mentioned
about the challenges in International forces for Thailand. This article, is a part of the
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dissertation “strategies for building a competitive advantage for frozen shrimp exporters
business”, under the objective of research is, to study the overview of frozen shrimp
business exportersand the competitiveness. The research will be beneficial covering 3
sectors; (1) The exporters, can be applied as a guideline to develop the capacities as
appropriately (2) The Government, can bring the results of this research for a guideline to
promote and support the entrepreneurs, the shrimp exporters and (3) Academia and civil
society, can be applied this research as a reference data to be a part of supportive
promoting and developing the competitiveness of Thai frozen Shrimp Business. However,
when the export business has been developed, it will create jobs for Thai People and
income from the business and the Thai Government.
Keywords: Shrimp Frozen, Strategic, Comparative Advantage,Export, Competitive
บทนํา

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะแกการทําการประมงมีพื้นที่ติดตอทางทะเลถึง 2,600
กิโลเมตร ในอดีตประชากรสวนใหญ อาศัยสัตวน้ํา ที่มีอยูตามธรรมชาติเปนแหลงใชในการบริโภคและ
สงออก ตอมาประเทศตางๆ มีการประกาศเขตนานน้ําเศรษฐกิจ ออกไปถึง 200 ไมลทะเลจากชายฝง ทําให
มีการทําประมงในพื้นที่เขตนานน้ําสากล บริเวณทะเลจีนใต มหาสมุทรอินเดีย และอาวไทย ทรัพยากรสัตว
น้ําลดลงอยางมาก ประกอบกับระยะหลัง มีการใชเครื่องมือและวิธีการจับสัตวนํ้าที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ
สามารถจับสัตวน้ําไดในคราวละมากๆ ทําใหการเจริญเติบโตของสัตวน้ําที่อยูตามธรรมชาติไมทันตอความ
ต องการ เกษตรกรจึ งเปลี่ ยนมาทํ าการเพาะเลี้ ยงแทน โดยเฉพาะกุ งที่ มี ความต องการสู งทั้ งในและ
ตางประเทศ การเพาะเลี้ยงกุงกันนั้น มีมากในแถบชายทะเลทางฝงตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด และพื้นที่ทางภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี
(ศิริวรรณ แจมพลาย, 2553) กุงสดแชแข็งเปนอาหารทะเลที่สําคัญของไทย ซึ่งมีศักยภาพในการผลิต เพื่อ
สงออกไปขายยังตางประเทศวัตถุดิบที่ใชในการผลิตกุงสดแชแข็งมีหลายประเภท เชน กุงขาวแวนนาไม
(White Shrimp/Vannamei Shrimp) กุงกุลาดํา(Black Tiger Shrimp)และอื่นๆ ซึ่งไดจากการเพาะเลี้ยง
เป น ส ว นใหญ ก ารส ง ออกสิ น ค า กุ ง แช แ ข็ ง จะมี เ ลขรหั ส จํ า แนกสิ น ค า ตามระบบการแบ ง สิ น ค า
HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) ซึ่งมีเลขรหัสสินคา ดังนี้030613,
030616 030617, 030623, 030626, 030627, 160520,160521 และ 160529 ซึ่งเปนรหัสสากลที่แตละ
ประเทศเขาใจเปนอยางดีประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร เกษตรกรมีทักษะสูงในการเพาะเลี้ยง
จึงสามารถผลิตกุงไดเปนจํานวนมาก มีโรงงานแปรรูปที่มีเทคโนโลยีทันสมัยทําใหสามารถผลิตสินคาที่มี
คุณภาพและความปลอดภัยสูง ไมมีสารปนเปอนที่เกินมาตรฐาน จึงทําใหเปนผูนําในการสงออกกุงแชแข็ง
มาอยางตอเนื่อง
โดยทั่วไปการสงออกมีความสําคัญตอประเทศไทยหลักๆ ดังนี้ (1) เกิดการขยายการลงทุน
และสรางการจางงาน เนื่องจากหากมีการขยายตัวการสงออก ทําใหผูผลิต/ผูประกอบการขยายการ
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ลงทุนและการผลิต ซึ่งประเทศไทย มีรูปแบบการผลิตที่ใชแรงงานในสัดสวน ที่มากกวาใชเครื่องจักร
ผลิต (2) ชวยนําเงินตราเขาประเทศ และสามารถลดการขาดดุลการคา และดุลชําระเงิน/เงินสํารอง
ตางประเทศ เนื่องจากการสงออก จะใชเงินตางประเทศในการชําระคาสินคา และหากนําเขาสินคา
จากตางประเทศ ก็สามารถนําเงินตราตางประเทศที่ไดจากการสงออกไปชําระ (3)ชวยลดการพึ่งพา
สินคาจากตางประเทศ เนื่องจากตองนําเขาสินคา หากประเทศเราไมสามารถผลิตสินคาเองได (4)เกิด
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องดวยการสงออกสินคา จะสามารถสงออกสินคาได ในราคา
ที่ต่ํากวา เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทําใหประเทศไทย สามารถแขงขันในตลาดโลกได และเปนไป
ตามหลักการการไดเปรียบโดยการเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) กลาวคือ เมื่อประเทศ
เราผลิ ต สิ น ค า ได ใ นระดั บ ต่ํ า กว า ประเทศอื่ น นั้ น หมายความว า สิ น ค า ที่ นํ า มาผลิ ต และขายนั้ น
ถูกนํามาใชอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ (5) ลดตนทุนการผลิต (Economy of Scale) หากผลิต
สินคาใหกับตลาดในประเทศเพียงอยางเดียว ปริมาณการผลิตจะไมสูงมากนัก หากมีการสงออกไป
ตางประเทศ จะผลิตในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและเต็มอัตรากําลังการผลิต เปนการชวยลดตนทุนการผลิต
ตอหนวยใหตนทุนตําลง หรือเปนการผลิตที่ จุด ระดับตนทุนต่ําสุด ซึ่งสามารถทําไรไดเพิ่มมากขึ้น
นั้นเอง (6) สรางความกาวหนาเทคโนโลยีและ Know How กลาวคือ ในตลาดโลกยอมมีภาวการณ
แข งขั น สู ง มาก เป น ป จ จั ย ให เ กิ ดการกระตน ผู ผ ลิต /สง ออก ตอ งปรับ ปรุง สิน ค า และสนองความ
ตองการตลาดใหมๆ โดยนําเทคโนโลยีใหมๆ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปนการเพิ่ม
ความสามารถในการแข งขั น และยกระดั บ ของเทคโนโลยี ของประเทศด ว ย และ(7)เกิดมูล คาเพิ่ ม
(Value Added) ของสินคา แทนที่จะสงออกกุงในรูปแบบแชแข็ง ธรรมดาแตอาจมีการแปรรูปใน
รูปแบบอื่นๆ ซึ่งชวยเพิ่มมูลคาสินคาและราคาสินคาได
ผลิตภัณฑกุงแชแข็ง
กุงแชแข็งเพื่อการสงออกของไทย ใชกุงเปนวัตถุดิบหลัก โดยเริ่มจากการนํากุงสด ที่จัดซื้อมา
ผานกระบวนการแปรรูป เบื้องตนผลิตภัณฑกุงมีท้ังแบบคงสภาพไว ทั้งหัว เอาหัวออก หรือปอกหัวและ
เปลือกออกเพื่อใหเปนผลิตภัณฑในรูปแบบกุงแชแข็งตางๆ หลังจากนั้น จะนํามาผานกระบวนการแชเยือก
แข็งตามเทคนิค เพื่อถนอมรักษาคุณคาและรสชาติผลิตภัณฑใหอยูในสภาพสดและสะอาด การแชแข็งเปน
การถนอมคุ ณภาพอาหารที่มีประสิ ทธิภาพที่สุด ซึ่งเปนการเก็บกุงไวในอุณหภูมิที่ต่ํ ามากๆ ในระดั บ
-18 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมและลดการเจริญเติบโตการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย
ซึ่งรักษาความสด สะอาดและสามารถเก็บไวไดในเวลานาน
ผลิตภัณฑกุงแชแข็งเพื่อการสงออกแบงเปน 3 ประเภทหลักๆ ไดแก
1. กุงสดแชแข็ง กุงเนื้อแชแข็ง และกุงตมแชแข็ง
2. แบงเปนลักษณะของผลิตผล เชน
2.1 กุงทั้งตัวแชแข็ง (Head-On, Shell-On) คือ กุงที่อยูในสภาพธรรมชาติที่มีหัว
เปลือกและหางอยูครบ ซึ่งกุงชนิดนี้ ไมเด็ดหัวและไมแกะเปลือก
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2.2 กุงเด็ดหัวแชแข็ง (Headless) คือ กุงที่ถูกเด็ดหัวออก แตลําตัวยังมีเปลือกและหาง
อยูครบตามธรรมชาติหรือกุงเด็ดหัวแตไมแกะเปลือก (Headless Shell-on)
2.3 กุงยืด/กุงไวหาง คือ นํากุงมาปอกเปลือกไวหาง และจัดรูปใหกุงยืดตรง
2.4 กุงที่เอาหัวเปนเปลือกออก (Peeled) คือ กุงที่เอาหัวและเปลือกออกทั้งตัว
2.4.1 Pelled and devined คือกุงเนื้อเด็ดหัว แกะเปลือกไมไวหางและผาหลังเอาไสออก
2.4.2 Pelled undeceined คือกุงเนื้อเด็ดหัว แกะเปลือกแตไมผาหลัง และไมไวหาง
2.4.3 Pelled and devined tail on คือกุงเนื้อ เด็ดหัว แกะเปลือกไวหางและผา
หลังเอาไสออก
2.4.4 Pelled underveined tail on คือกุงเนื้อ เด็ดหัว แกะเปลือกไวหางและไมผาหลัง
2.5 กุงตม และกุงผานการปรุงกึ่งสําเร็จรูป เชน กุงซูชิ กุงชุบ
3. กุงบรรจุถุง เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูบริโภคในการปรุงอาหาร คือ เนื้อกุงเปนชิ้นๆ
(Pieces หรือ Broken)
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตกุงแชเยือกแข็ง มีดังนี้
1. รับวัตถุดิบกุง จากฟารมเลี้ยงกุงหรือจากเรือประมง
2. ลางทําความสะอาด - นํากุงมาลาง (Cleaning) ดวยน้ําผสมคลอรีนที่มีความเขมขน100
ppm เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกและแยกสิ่งเจือปน เชน น้ําแข็งที่ใชแชกุงในระหวางการขนสงจากนั้น นํา
วัตถุดิบกุง ทั้งหมดมาชั่งน้ําหนัก ลางทําความสะอาด อีกครั้งดวยน้ําผสมคลอรีน ซึ่งมีความเขมขน
100 ppm อีกครั้ง
3. ตัดแตงกุง เชน เด็ดหัว ปอก ผา และทําความสะอาด
4. คัดขนาดแบงเกรด/คุณภาพ (Sizing) –การขัดแยกขนาดกุงตามขนาดตางๆ ที่เปนขนาด
มาตรฐาน เปนที่นิยมกันในการสงออกหรือแยกขนาดความตองการของลูกคา บรรจุลงในภาชนะ โดย
ใชกําลังแรงงานคนในการคัดขนาดกุง เนื่องจากแรงงานตองพิจารณาลักษณะทางกายภาพของกุงวา
เปนกุงสดโดยดูจากความมันของสีที่เปลือก และสวนหัวของกุง ซึ่งการแยกแยะทางกายภาคกุง ไม
สามารถใช เ ครื่ อ งจั ก ร คั ด แยกขนาดอั ต โนมั ติ ไ ด เพราะจะทํ า ให เ ปลื อ กของกุ ง ได รั บ แรง
กระทบกระเทือนและอาจทําใหสวนหัวของกุงหลุดออกจากลําตัวได เนื่องจากการสงออกกุงแชแข็งนั้น
กุงตองมีอวัยวะครบสมบูรณทั้งตัว เชนสวนของหาง และสวนของหัวกุง จะตองไมหลุดออกจาก ลําตัว
ซึ่งกุงแชแข็งลักษณะนี้ จะมีราคาสูง
5. ชั่งน้ําหนัก และเรียงลงถาด บรรจุกุงที่คัดขนาดลงในภาชนะ
6. แชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ –40 องศาเซลเซียส กุงจะถูกสงไปแชแข็ง โดยผานเครื่องแชแข็ง
ตามลักษณะการผลิต ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ -35 ถึง -40 องศาเซลเซียส
7. บรรจุหีบหอ และเก็บในหองเย็นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนนี้ จะนํากุงใส
ถุงพลาสติก หรือใสกลองกระดาษที่เคลือบดวยเทียน และนําไปเก็บในหองเย็น ที่มีอุณหภูมิที่ – 18
องศาเซลเซียส เพื่อรอการสงออก
8. เตรียมสงออก
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ปจจัยที่กําหนดคุณภาพของกุงแชแข็ง คือ ความสดและสะอาด กรรมวิธีการผลิตตองถูก
สุขลักษณะดังนี้
1. วัตถุดิบกุง ตองเลือกวัตถุดิบที่สะอาดและสด ซึ่งปราศจากสิ่งที่เจือปน และจุลินทรีย ที่
ทําใหเกิดโรคและทําอันตรายตอผูบริโภค ปราศจากสารพิษและสารเคมี ที่เปนอันตรายตอธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม เชน สารปรอท สารหนูและสารตะกั่ว เปนตน
2. คนงาน ตองทําความสะอาดกอนเขาทํางาน และแตงกายดวยเสื้อคลุม สวมหมวก และถุง
มือ ปองกันมิให เชื้อโรคจากรางกายกระจายไปยังวัตถุดิบ
3. สถานที่ที่ทําความสะอาดวัตถุดิบ ตองถูกสุขลักษณะและตั้งอยูในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก
มีทางระบายน้ําและที่กําจัดน้ําเสีย มีแสงสวางเพียงพอ และภาชนะที่ใชบรรจุกุงตองสะอาดปราศจากสนิม
4. น้ําทําความสะอาด มี 2 ประเภท คือ น้ําใชสําหรับการผลิต และน้ําที่ใชลางภาชนะที่ใส
วัตถุดิบ รวมถึงน้ําลางพื้นโรงงาน ตองมีคุณสมบัติเทานั้นประปาผสมคลอรีนเขมขน
5. หองทําความเย็น หรือหองแชแข็ง ตองมีประสิทธิภาพดี มีความเย็นมากที่สุด แชแข็งไดเร็ว
ที่สุด และหองทําความเย็นตองทําความเย็นไดถึง -40 องศาเซลเซียส หากหองทําความเย็น ไดเร็ว
เทาใดก็จะเปนการถนอมอาหาร ทําใหคุณภาพของวัตถุดิบกุงดีเทานั้น และสวนในหองเก็บกุงที่บรรจุ
หีบหอเรียบรอยแลว หองเย็นตองรักษาระดับอุณหภูมิใหได –20 องศาเซลเซียส ซึ่งการเก็บรักษากุง
แชแข็งดวยความเย็น (Cold Chain) ตองเก็บรักษาดวยความเย็น เริ่มการลําเลียงขนสงตองแตในเรือ
ทาขึ้นปลา/กุง โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดยอย จนกระทั้งถึง ผูบริโภค ซึ่งหากในขั้นตอนใดไมสามารถ
รักษาคุณภาพวัตถุดิบไวไดหรือมีอุณหภูมิสูงเกินไป จะทําใหกุงเสื่อมคุณภาพขายไมไดราคาและไม
เหมาะแกการบริโภค
สภาวการณการสงออก
ในอดีตที่ผานมาผลผลิตกุงทะเลของโลกนั้น ไดมาจากการทําประมงโดยจับมาจากธรรมชาติโดย
สวนใหญ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลและมหาสมุทร โดยในป พ.ศ. 2544
ผลผลิตกุงทะเลของโลกจากการเพาะเลี้ยงยังไมมีถึงรอยละ 10 ของผลผลิตกุงทะเลทั้งหมดที่ผลิตได ตอมา
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลและมหาสมุทรเริ่มลดลงอยางเห็นไดชัด จากขอมูล Food
and Agriculture Organization of the United Nations, FAO Fisheries Department พบวา
ปริมาณการผลิตกุงทะเลของโลก ระหวางป 2544-2558 พบวา แมทั้งโลกจะสามารถจับกุงทะเลจาก
ธรรมชาติเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จาก 1,912,779 ตันในป พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้นเปน 2,950,834 ตัน
ในป พ.ศ. 2558 แตเมื่อคิดเปนสัดสวนตอผลผลิตกุงทะเลทั้งหมดของโลกกลับพบวา การจับกุงทะเลจาก
ธรรมชาติ มีแนวโนมที่ลดลง โดยลดลงจากรอยละ 79.47 ในป พ.ศ. 2544 เหลือเพียงแครอยละ 69.90 ใน
ป พ.ศ. 2558 ลดลงถึงรอยละ 9.57 ประกอบกับผูผลิตหันมาขยายการเพาะเลี้ยงกุงทะเลมากขึ้น ทําให
ปริมาณผลผลิตกุงทะเลที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป จาก 494,120 ตัน ในป พ.ศ.
2544 เพิ่มขึ้นเปน 1,270,875 ตัน ในป พ.ศ. 2558 โดยคิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 20.53 ในป พ.ศ.
2544 มาเปนรอยละ 30.1 ในป พ.ศ. 2558สรุปไดวา ดานอุปทานการผลิตกุงทะเลของโลก ตั้งแตป พ.ศ.
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2544 – 2558 พบวา จับจากธรรมชาติเกือบรอยละ 80 และเพาะเลี้ยง รอยละ 20 ในป พ.ศ. 2554 การ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลนั้น มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2558 และจับจากธรรมชาติ รอยละ
70 ซึ่งลดลงรอยละ10 ตั้งแตป 2554 และเพิ่มขึ้นในสวนของการเพาะเลี้ยงกุงทะเลรอยละ 10 ในป พ.ศ.
2558
ประเทศที่มีผลผลิตกุงทะเลสูงที่สุดในโลก ไดแก ประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย
ตามลําดับ โดยตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา ประเทศจีนในฐานะผูผลิตกุงอันดับที่หนึ่งของโลกสามารถ
ผลิตกุงไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 665,577 ตัน ในป พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเปน 1,213,265 ตัน ในป พ.ศ.
2558 สวนประเทศอินเดียก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน โดยสามารถผลิตกุงได 378,599 ตัน ในป พ.ศ.
2553 และเพิ่มขึ้นเปน 437,672 ตัน ในป พ.ศ. 2558ตัน ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
จาก 332,478 ตัน ในป พ.ศ. 2553 เปน 421,018 ตัน ในป พ.ศ. 2558ในขณะที่ประเทศไทยกลับมีผลผลิต
กุงในปริ มาณที่ลดลง จากเดิมที่เคยผลิตไดถึง 390,426 ตัน ในป พ.ศ. 2553 กลับลดลงเหลือเพียงแค
362,396 ตัน ในป พ.ศ. 2558 โดยประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เปนประเทศที่มีผลผลิตกุงจากการ
จับจากธรรมชาติเป นอั นดั บตนๆ ของโลกด วย โดยกุงที่ประเทศจีนจับไดมาก ได แก Akiami paste
shrimp และ Southern roughอยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยจะเปนหนึ่งในประเทศผูสงออกกุงแชแข็ง
รายใหญของโลกแตวัตถุดิบกุงภายในประเทศกลับมีไมเพียงพอตอความตองการของผูผลิต จึงตองมีการ
นําเขากุงสดแชแข็งจากตางประเทศเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตและสงออกซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยมีมูลคาการนําเขาเพิ่มจาก 716.8 ลานบาท ในป พ.ศ. 2552 เปน 7,177.7 ลานบาท ในป พ.ศ. 2558
(ตารางดานลาง)เนื่องดวยประเทศไทยกําหนดใหมีการนําเขากุงกุลาดําโดยเสรี แตตองเสียภาษีนําเขากุงสด
หรือแชเย็นแชแข็งในอัตรารอยละ 5ซึ่งสามารถขอคืนภาษีนําเขาคืนได ในกรณีนําเขามาเพื่อเปนวัตถุดิบใน
การผลิตเพื่อการสงออก นอกจากนั้น ผูสงออกยังไมตองเสียภาษีสงออก แตจะเสียภาษีการคาในอัตรารอย
ละ 1.5 ของรายรับในการสงออก และเสียภาษีเทศบาลอีกรอยละ 10 ของภาษีการคา
ประเทศหลักๆ ที่ประเทศไทยสงออกกุงแชแข็งไปตางประเทศ ซึ่งตลาดสงออกกุงสดแชเย็น
แชแข็ง นั้น พบวา 10ประเทศ ที่ไทยสงออกสินคากุงแชแข็ง อันดับหนึ่ง คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
รองลงมาคือ ญี่ปุน แคนาดา สเปน สหราชอาณาจักร จีน เกาหลีใต เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย และ
ประเทศฝรั่งเศส ทั้ง 10 ประเทศนี้ ติดอันดับการสงออกของไทย และมีมูลคาการสงออกทั้งสิ้ น
ประมาณ 4 ถึง 5 หมื่นลานบาทในแตละป นับตั้งแตป 2556 จนถึง ป พ.ศ. 2558 (สวนป 2559 เปน
มูลคาประมาณการณ) จะเห็นวา การสงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ปริมาณการสงออกในแตละ
ป จะอยูราวๆ 2 หมื่นลานบาท หากเทียบกับปริมาณการสงออกทั้งหมดจะคิดเปนเกือบ รอยละ 45
แตปริมาณการสงออกจะไมเพิ่มขึ้นมากหนัก ซึ่งจะมีอัตราเติมโตในป 2559
การสงออกนั้น มีผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหประเทศไทยมีรายไดคนไทยมีการ
จางงานเพิ่มงานขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จําเปนตองมีการ
ติดตอการคาระหวางประเทศ รวมถึง การลงทุนกับนานาชาติ กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดรายไดที่
สําคัญ และนําไปพัฒนาประเทศชาติรวมถึง เศรษฐกิจใหเจริญเติบโตในดานตางๆ คือ (1) ผลของการ
สงออกนั้น จะทําใหเศรษฐกิจมีการขยายตัว เพราะเกิดอุปสงคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิด
การผลิตสินคาเพื่อการสงออกใหมๆ ไปขายในตางประเทศ ทายที่สุดจะเกิดการจางงาน ประชาชนก็จะมี
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รายไดเพิ่มขึ้นนั้นเอง (2) การใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ มีการใชทรัพยากร
ภายในประเทศผลิตสินคาที่ประเทศไทยถนัด และสงออกไปขายยังตางประเทศ โดยลดปริมาณสินคาที่
ประเทศไทยไมถนัดผลิตสินคาลดลงทําใหเกิดการใชทรัพยากรภายใน ประเทศไดเต็มประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (3) ตลาดในประเทศเกิ ดการขยายตัวและเกิดการผลิตภายในประเทศ มากขึ้ น สาเหตุ เพราะการ
สงออกตามขอ 1 ทําใหประชาชนมีการจางงานและเกิดรายได เมื่อประชาชนมีเงินเพิ่มขึ้น ก็จะเกิดอุป
สงค ต องการซื้ อสิ นค ามี การค าขายระหว างตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศ (4) เกิ ดการ
พัฒนาการเรียนรูและพัฒนาเทคโนโลยี สาเหตุเกิดจากากรพัฒนาดานการผลิตสินคาภายในประเทศ ทํา
ใหมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย เขามาใชในการผลิตสินคาและความรูเกิดการพัฒนาความสามารถพัฒนา
ทักษะความสามารถในการใชเครื่องมือเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสินคาสงออกใหดีขึ้น เพื่อ
ไปแขงขันกันในตางประเทศ (5) เกิดการลงทุนระหวางประเทศและมีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางกัน
ตารางที่ 1 มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งจากทั่วโลก ระหวางป พ.ศ. 2555 – 2559

ที่มา : ITC calculations based on UN COMTRADE and ITC statistics (2560)
พบวา ทั่วโลกมีการนําเขากุงสดแชแข็งในป 2559 ในกลุม 0306 ประมาณ 25,683,743 ลาน
เหรียญสหรัฐ และประเทศสหรัฐอเมริกา มีสัดสวนการนําเขามากที่สุดในโลกรอยละ 26.17 ประมาณ
6,722,344 ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมาเวียตนาม คิดเปน รอยละ 11.57 อันดับที่ 3 คือ ประเทศญี่ปุน
ซึ่งมีมูลคาการนําเขา 2,970,570 ลานเหรียญสหรัฐ ประมาณรอยละ 9.51 สวนประเทศจีน นําเขาจาก
ทุกประเทศทั่วโลกรอยละ 8.27 คิดเปน 2,123,924 ลานเหรียญสหรัฐ สวนประเทศแคนาดา นําเขารอย
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ละ 3.31 และออสเตรเลีย นําเขารอยละ 0.94 อยางไรก็ตามประเทศไทย ถือเปนหนึ่งในประเทศที่สงออก
สินคาชนิดนี้ และนําเขาสินคากุงสดแชแข็งเชนกัน มีมูลคา 166,705 ลานเหรียญสหรัฐ รอยละ 0.65
จากการนําเขาทั่วโลก 25,683,743 ลานเหรียญสหรัฐ
ตารางที่ 2 การถวงน้ําหนัก ประเทศที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของการนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศ
ไทย ระหวางป พ.ศ. 2556 – 2559

ที่มา :กระทรวงพาณิชย (2559)
จากขอมูลกระทรวงพาณิชย พบวา ประเทศหลักๆ ที่ติดอันดับการนําเขาหนึ่งในสิบ ของสินคากุงสด
แช แข็งประกอบไปดวย 12 ประเทศ ตลอดระยะเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2556 – 2559 ดังนี้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
เวียตนาม แคนาดา จี น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เกาหลีใต ไตหวัน มาเลเซีย ฮองกง และเยอรมนี
ประเทศที่ มีนั ยสํ าคัญตอตลาดการส งออกของไทย ได แก 5 ประเทศ คือ (1) สหรัฐอเมริกา (2) ญี่ ปุ น
(3) แคนาดา (4) จีนและ (5)เวียตนาม ซึ่งคือกลุมประเทศที่มีสัดสวนการสงออกที่สําคัญ คือ สัดสวนการ
สงออกไมนอยกวา รอยละ 5 ของมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง และประเทศที่กําลังมีสัดสวนการสงออกที่มี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบดวย ประเทศจีน และอันดับ 1 ประเทศ เวียตนาม รอยละ 13.01 ในป
พ.ศ. 2559 จากรอยละ 7.76 ในป 2558 พบวา ตั้งแตป 2556 มีอัตราเพิม่ ขึ้นตลอดทั้ง 4 ปติดตอกันสวนกลุม
ประเทศที่มีสัดสวนรอยละ 2-4 คือ (1) ออสเตรเลีย (2) เกาหลีใต และ (3) ไตหวัน สวนประเทศที่มีแนวโนม
หมดความสําคัญลงไปคือ ประเทศในกลุมอียู (1) เยอรมนี และ (2) สหราชอาณาจักร สวนประเทศที่กําลังเขา
มามีบทบาทสําคัญในชวงป พ.ศ. 2558 – 2559 ประกอบดวย (1) มาเลเซีย และ (2) ฮองกง
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ในมุมมิติดานคูแขงนั้น ตารางขางตนแสดงมูลคาการสงออกของประเทศสงออกกุงแชแข็งของ
โลก ตั้งแตป 2550 ถึง2554 พบวา ปลาสุด พ.ศ. 2554ประเทศที่สงออกกุงสดแชแข็งที่สําคัญของโลก
5 อันดับคือ ไทย เวียตนาม อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และเอกวาดอรจะเห็นวา ประเทศไทยเปนผูสงออก
กุงสดแชแข็งระดับที่หนึ่งของโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2552 – 2554 สลับกับประเทศเวียตนามในป พ.ศ. 2550
และ 2551 แตในป 2555 นั้น ประเทศไทย ตองสูญเสียตําแหนงแชมปผูสงออกลําดับ 1 ของโลกใหแก
ประเทศอินเดียไป และไมสามารถกลับมาเปนผูนํา การสงออกกุงของโลกไดอีก นับตั้งแตป พ.ศ. 2555
จนถึง 2559 ประเทศไทยตกมาเปน อันดับ 3 รอง เวียตนาม และอินเดีย ในป พ.ศ. 2555 และอันดับ
6 ในป พ.ศ. 2556 – 2559 สาเหตุที่ทําใหประเทศไทยสูญเสียตําแหนงผูสงออกอันดับหนึ่งของโลก
และประเทศคูแขงไดแซงหนาประเทศไทยไป เนื่องจากเกิดอุปสรรคหลายสาเหตุ(กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศสํานักพัฒนาการคาและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม, 2559)ดังนี้(1) การขาด
แคลนวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่จับไดในประเทศปอนเขาโรงงาน ไมสม่ําเสมอ (2) ขาดมาตรฐาน
การจัดการดานการเพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดปญหาคุณภาพวัตถุดิบ เชน ขนาดกุงไมตรง
ตามความตองการ และมีโรคระบาดในกระบวนการเพาะเลี้ยง (3) สหภาพยุโรป (European Unions;
EU) ประกาศใหใบเหลืองการทําประมง Illegal Unreported and Unregulated Fishing; IUU แก
ไทย ทําใหประเทศไทยสงออกกุงแชแข็งไปประเทศใน EU ไดลําบากขึ้น (4)ปญหาแรงงานผิดกฎหมาย
สหรัฐฯ จัดอันดับไทยอยูใน Tier 2 Watch List(ป 2559) (5) การนําเสนอขาวเชิงลบ ไดแกการใช
แรงงานเด็ก ทําใหมีผลตอความเชื่อมั่นสินคาประมงไทย (6) ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานไทย
ไมนิยมทํางานดานการประมง (7) กฎระเบียบและมาตรการกีดกันทางการคาที่เขมงวดขึ้น ไดแก
ตัดสิทธิภาษีจีเอสพี(GSP) ของไทย สหรัฐอเมริกากลาวหาวา ประเทศไทยทุมตลาด โดยขายราคา
สินคาต่ํากวาราคาปรกติ จากปญหาดังกลาวขางตน ทําใหสินคากุงแชแข็งสงออกไปตางประเทศมี
แนวโนมลดลงตอเนื่อง ทํ าให อุตสาหกรรมกุงตนน้ํา กลางน้ํ า และปลายน้ํา ไดรั บผลกระทบ เชน
เกษตรกรหลายหมื่ น ครอบครั ว จะมี ร ายได ล ดลงหรื อ อาจจะขาดทุ น คลั ส เตอร ต า งๆ ที่ อ ยู ใ น
อุตสาหกรรมกลางน้ํา เชน โรงงานผลิตอาหารกุง โรงน้ําแข็ง โรงงานที่ผลิตอุปกรณเกี่ยวกับการเลี้ยง
กุงและโรงงานแปรรูป ซึ่งมีตัวเลขเสียหายหลายหมื่นลานบาทสุดทายผูสงออกกุงแชแข็งก็ไมสามารถ
แขงขันในเวทีโลก ซึ่งกุงแชแข็งเปนหนึ่งในสินคาสงออกสําคัญที่สรางรายไดใหกับประเทศไทย ทําให
ผู วิ จั ย สนใจศึ ก ษาเพื่ อ นํ า ผลลั พ ธ ก ารวิ จั ย ไปใช ใ นการกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาการ ตลอดจน
ยุทธศาสตร การพั ฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ของหนว ยงานภาครัฐ ที่ใหการสงเสริมและ
สนับสนุนผูประกอบการธุรกิจกุงแชแข็งเพื่อการสงออกที่เหมาะสม ใหเจริญกาวหนามั่นคงยิ่งขึ้นตอไป
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การวิ จั ย เรื่ องนี้ จะเกิ ดประโยชน ทั้ง 3 ภาคสว นดว ยกัน ดังนี้ (1) ผูป ระกอบการธุร กิจ กุงแชแข็ ง
สามารถนําไปใชเปนแนวทางการจัดการเพิ่มศักยภาพการสงออกของธุรกิจกุงแชแข็งไดตามความ
เหมาะสม (2) ภาครัฐ บาล สามารถนําผลการศึกษามาเปน แนวทางในการสงเสริมและสนับ สนุน
ผูประกอบการ เรื่องการผลิตการสงออกธุรกิจกุงแชแข็งของไทยไปตลาดโลก เพื่อเพิ่มความไดเปรียบ
ในการแขงขันของธุรกิจในการแขงขันของโลกมากขึ้น และ (3) ภาคสังคมและวิชาการ สามารถนํา
ขอมูลที่ศึกษาไดอางอิง สงเสริมและพัฒนาการแขงขันธุรกิจสงออกกุงแชแข็งของประเทศไทยตอไป
และเกิดการสรางงาน รายได แกประชาชนและภาคสังคมตอไป

จากการศึกษาเชิงลึกการสงออกกุงแชแข็งนั้น กุงแชแข็งอยูในภายใตหมวดสินคาเกษตรกรรม
และติด 1 ใน 50 สินคาสําคัญที่สงออกของประเทศไทย ซึ่งในหมวดสินคาการเกษตรสงออกอันดับ 6
รองจาก อันดับ 5 ผลไมสด แชเย็น แชแข็งและแหง อันดับ 4 ไกแปรรูป ตอมา ผลิตภัณฑมัน
สําปะหลัง ขาว และ อันดับหนึ่ง คือ ยางพารา จากตารางขางตน แสดงปริมาณการสงออกกุง (ทุกชนิด) ของ
ไทย ตั้งแตป 2550-2556 ประกอบไปดวย กุง 5 กลุม คือ (1) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (2)กุงแหง (3) กุงตมหรือนึ่ง
(4) กุงกระปอง และ (5) กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย ทั้ง 5 กลุม มีมูลคาการสงออกประมาณ 69 ลานบาท
ถึง 109 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาการคามากที่สุดในป 2554 รองลงมา ป 2553 และ 2555 อยางไรก็ตาม ป 2556
เปนปที่สงออกนอยที่ใน คือ 69,268.48 ลานบาท

พิจารณาการถวงน้ําหนักทั้ง 5 กลุมพบวา ประเทศไทยสงออกในกลุมที่ 1 กุงสดแชเย็นแชแข็ง มี
อัตรารอยละกวา 50 ตั้งแตป 2550 – 2553 แตตั้งแต ป 2554 – 2556 มีอัตราลดลง คือ รอยละ 48 ในป
2554 และ 2555 แตในป 2556 นั้น ลดลงสูงสุดถึง รอยละ 43 ผูวิจัยยังพบวา ในกลุมที่ 5 กุงปรุงแตงหรือทํา
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ไวไมใหเสีย นั้น มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกป ตั้งแตป 2550 รอยละ 39 ป 2551 รอยละ 43 และ ป 2552 รอยละ 46
แตลดลง ในป 2553 รอยละ 44 อยางไรก็ตาม ป 2554 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญและมีอัตราถวงน้ําหนักที่
มากกวาในกลุมที่ 1 กุงสดแชเย็นแชแข็ง ตั้งแต ป 2554 จนถึง 2556 คือ รอยละ 48 รอยละ 48 และรอยละ
43 สวนกลุมที่ 5 กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย มีอัตราถวงน้ําหนักรอยละ 50 รอยละ 52 และรอยละ 56
ซึ่งเกิดจาการพัฒนาสินคาวัตถุดิบกุงใหเกิดความหลากหลายตอผูนําเขาสินคาเพิ่มขึ้นผลกระทบดานการ
สงออกกุงแชแข็ง จากปจจัยภายนอก เรื่องที่ สหภาพยุโรป ออกประกาศกฏระเบียบคณะมนตรีแหงสหภาพ
ยุโรปวาดวยการจัดตั้งระบบของประชาคมในการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
รายงาน และไรการควบคุม (Council Regulation (EC) No 1005/2008 of Illegal, Unregulated and
Unreported Fishing: IUU Fishing) ซึ่งคณะมนตรียุโรปประกาศกฎระเบียบดังกลาวในวันที่ 29 กันยายน
2551 และมีผลบังคับใชกับสินคาประมงที่นําเขาสหภาพยุโรปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 นั้น

จากปริมาณการสงออกกุง(ทั้งหมด)ของไทย ตั้งแตป 2550 ถึง 2556 พบวา การสงออกไปประเทศที่
อยูในเครือสหภาพยุโรปนั้น มีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น 7 พันกวาลานบาท เพิ่มขึ้นทุกตั้งแตป 2550 ถึงสูง
ที่สุด 2554 มี มูลคาการสงออก 15,974 ลานบาท ซึ่งทางสหภาพยุโรป ประกาศกฎระเบียบ IUU Fishing ใหมี
ผลบังคับใชเริ่ม 1 มกราคม 2553 อยางไรก็ตาม ในป 2554 มีปริมาณการสงออกที่สูงนั้น เกิดมาจากผลคํา
สั่งซื้อที่คางอยูของปที่แลว 2553 ซึ่งการสั่งนําเขาสินคาจะสั่งแบบลวงหนา เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนดาน
คาเงินแลกเปลี่ยนและปจจัยอื่นๆ หลังจากที่สหภาพยุโรป เริ่มบังคับใชนั้น จะเห็นวา ปริมาณการสงออกกุงมี
ปริมาณเริ่มลดลงในป 2555 จาก 15,974 ลานบาท ในป 2554 เปน 14,074 ลานบาทในป 2555 ลดลง 1,900
ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.9 จากปที่แลว สวนในป 2556 มีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น 9,487 ลานบาท ลดลง
จากปที่แลว รอยละ 32.59 ประเทศไทยสูญเสียมูลคาการสงออกกุงถึง 4,587 ลานบาท ซึ่งหากพิจารณาตั้งแต
สหภาพยุโรปประกาศกฎระเบียบ IUU นั้น พบวา ประเทศไทยสูญเสียการคาทั้งสิ้น 6,487 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 40.61 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554
จากแผนภาพดังกลาวขางตน พบวา ถึงแมวา สัดสวนการสงออกไปยังประเทศสหภาพยุโรปมีอัตรา
รอยละแค 10-15 จากมูลคาการคาทั้ง 5 กลุมแตเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยภายนอกเรื่องสถานการณการคา
มนุษยแลว สหรัฐมีสัดสวนรอยละ 37-52 ซึ่งมากกวาสหภาพยุโรป และหากพิจารณาแนวโนมของปจจัย
ภายนอก ทั้ง TIP Report และ IUU Fishing พบวา แนวโนมจะไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ปจจัยทั้ง
สองด าน มีนั ยสําคัญ กอนให เกิ ดผลกระทบตอการสงออกกุงของประเทศไทย หากไม มีการปรับเปรี ยบ
กฎหมายภายในประเทศใหสอดคลอง กับนานาชาตินั้นเอง
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

219

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ขอเสนอแนะ
จากแรงผลักดันปจจัยภายนอกจากนานาชาติ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในของประเทศไทย หลายฉบับมาจนถึง ป 2560 ซึ่งเปนแรงผลักภายใน กอใหเกิดโอกาสและความทาทาย
หลายประการ หนึ่งในประกาศกฎระเบียบของภาครัฐ คือ พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานคน
ตางดาว พ.ศ. 2560 วัตถุประสงคเพื่อเปนการปรับปรุงกฎหมายที่มีบทบัญญัติยังไมครอบคลุมการบริหาร
จัดการการทํางานของ คนตางดาวทั้งระบบ ซึ่งมีกฎหมายอยู 2 ฉบับ เนนเรื่องการใหความคุมครอง อํานวย
ความสะดวกใหกับทั้งนายจางและแรงงานตางดาว การเพิ่มโทษนายจางที่กระทําผิดกฎหมายพรอมดึงประชา
สังคมเขามามีสวนรวม เพื่อปองกันการคามนุษยดานแรงงาน ซึ่ง กฎหมายแรก คือ พระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่ 2 คือ พระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับ
นายจางในประเทศ พ.ศ. 2559 มีสาระดังนี้ (1)ผูใดรับคนตางดาวทํางานที่หามคนตางดาวทํา/รับคนตางดาวที่
ไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือรับคนตางดาว ซึ่งไมมีใบอนุญาตทํางานกับตนเขาทํางาน – มีโทษปรับ 400,000 –
800,000 บาท ตอคน (2) ผูใดใหคนตางดาวทํางานไมตรงตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต – มีโทษปรับไมเกิน
400,000 บาท ตอคน (3) คนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตใหทํางาน/ทํางานที่หามคนตางดาวทํา –
มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ 2,000 – 100,000บาท (4) คนตางดาวที่ทํางานจําเปนและเรงดวน แตไม
แจงนายทะเบียน – มีโทษปรับตั้งแต 20,000 – 100,000 บาท (5)คนตางดาวทํางานแตกตางจากที่กําหนดไว
ในใบอนุญาต – มีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท (6)ผูใดยึดใบอนุญาตทํางาน/เอกสารสําคัญประจําตัวคนตาง
ดาว – มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท (7)ผูใดหลอกลวงผูอื่นวา สามารถนําคน
ตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศไทย – มีโทษจําคุก 3-10 ป หรือปรับ 600,000 – 1,000,000 บาทตอ
คน (8) ผูใดประกอบธุรกิจนําคนตางดาวมาทํางาน โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน – มีโทษ
จําคุก 1-3 ป หรือปรับ 200,000 – 600,000 บาท
จากสาระสําคัญของ พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานคนตางดาว พ.ศ. 2560 พบวา ผล
การบังคับใชมีตอ (1) นายจาง/ผูประกอบการ (2) แรงงานตางดาว (3) บริษัทจัดหางาน และ (4) นายหนา
แรงงาน จะเห็นวา พรก มีจุดเดนที่ การเพิ่มโทษกับผูเกี่ยวของ แตภาครัฐฯ ไมมีแผนรองรับการจัดการปญหา
เดิม เพื่อใหเกิดการปรับ ตัวของผูประกอบการ ซึ่งเห็นดวยในหลัการออกกฎหมายดังกลาว ที่จะทําใหแรงงาน
ตางดาวที่อยูนอกระบบ เขาระบบมากขึ้น แตในสวนของรายละเอียดเนื้อหาของ พ.ร.ก. ไมเห็นดวยหลายขอ
โดยเฉพาะบทลงโทษ ที่คา ปรับสูงถึง 4-8 แสนบาท ซึ่งสูงเกินเหตุ ในแงหนึ่งอาจมองไดวา ผูนํารัฐบาลมีความ
จริงจังที่ตองการใหผูประกอบการนําแรงงานตางดาวที่อยูนอกระบบเขามาสูในระบบ แตอีกแงหนึ่งอยากถาม
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วาสมเหตุผลหรือไมนอกจากนี้ ในสวนคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวซึ่งตองขึ้นทะเบียนใหม
ทุกป ถือเปนจํานวนเงินที่สูงมาก แรงงาน 1 คนมีคาใชจายทั้งกระบวนการประมาณ 3 หมื่นบาทตอป ซึ่งใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เอสเอมอี ก็คงไมไดจางแรงงานเพียงแค 1 คนเทานั้นแต จะใชแรงงานสูงถึง
20-30 คน คาธรรมเนียมที่นายจางตองจายในแตละป จะอยูใรระดับหลายแสนถึงหลักลานบาท ถือเปน
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะในกิจการดานประมง เชื่อวาจะมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นสูงถึงปละ 5 หมื่นลาน
บาท และบางธุรกิจ โดยเฉพาะผูประกอบการรายเล็ก อยางเชน รานอาหาร เรือประมง อาจมีกําไรไมคุมคากับ
การตองจายคาธรรมเนียมดวยซ้ํา ตองเปนกิจการลงเปนจํานวนมากสมาคมจึงมองวา การประกาศใช พ.ร.ก.
อาจเปนการแกไขปญหาแรงงานตางดาวไมตรงจุด เนื่องจากปจจุบันการจางแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมาย
จะตองมาจากแรงงานที่อยูภายใต MoU เทานั้น ทําใหแรงงานไมสามารถเปลี่ยนนายจางได สงผลใหธุรกิจบาง
ประเภทขาดแคลนแรงงานดวยซ้ํา จึงตองแอบลักลอบใชแรงงานที่ผิดกฎหมายขอเสนอแนะไปยังรัฐบาล ให
ปรับเปลี่ยนการจางงานแบบใหม จากระบบ MoU เปนระบบการขอใบอนุญาต ทํางานแบบสากล ขอวีซา
ทํางานในประเทศ โดยใหนายจางเปนผูรับรองการทํางาน เหมือนกับแบบที่เราจะไปทํางาน ที่สหรัฐอเมริกาก็
ตองไดใบรับรองจากบริษัทในสหรัฐอเมริกากอนเชื่อวา วิธีดังกลาวจะแกไขปญหาไดตรงจุด และยังเปนการ
แกไขปญหาขาดแคลนแรงงานตางดาวที่มีทักษะ หรือแรงงานสามารถทํางานไดทัน ไมตองสอนงานใหม
(อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกนานน้ําไทย, มิตชน 28 มิถุนายน 2560)
เอกสารอางอิง
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บทความปริทัศน
คุณภาพบริการ : องคประกอบในบริบทของธุรกิจการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย
จักรพันธ กิตตินรรัตน 1
0

แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ของคุณภาพการใหบริการ (service quality) เปนแนวคิดที่
ไดรับการเสนอไว โดยโครนินและเทเลอร (Cronin and Taylor, 1992 อางใน ชัชวาล อรวงศศุภทัต, 2561)
ซึ่งคุณภาพบริการเปนสิ่งที่ตัดสิน ชี้วัดจากการเปรียบเทียบประสบการณของผูรับบริการไดรับบริการ กับ
ความคาดหวังที่ผูรับบริการนั้นมีในชวงเวลาที่มารับบริการ และเปนสิ่งที่ชวยใหสามารถวัดคุณภาพ
การให บ ริ ก ารได ซึ่ ง มี นั ก วิ ช าการจํ า นวนมากพยายามเสนอแนวคิ ด พื้ น ฐานสํ า หรั บ การจํ า แนก
องคประกอบของการวัดคุณภาพบริการไวหลากหลายนัยยะ ดังนั้นในบทความปริทัศนนี้ ผูเขียนจะ
นําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองคความรูเรื่องคุณภาพบริการที่สามารถนําไปประยุกตได
ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ โดยจะยกตัวอยางการปรับองคประกอบของคุณภาพ
บริการในการนําไปใชในการวัดคุณภาพบริการของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
คําวา คุณภาพบริการ หมายถึง ความเปนเลิศ หรือเหนือกวาที่ผูบริโภคคาดการณไววาจะ
ไดรับจากสินคาหรือบริการนั้น (Zeithaml, 1988 อางใน Kumar & Lim, 2008) ในขณะที่ไซแทมลและ
คณะ (Zeithaml, et al., 1996) เสนอวา คุณภาพบริการเปนสิ่งที่เกิดจากความคาดหมายของลูกคาหรือ
ผูรับบริการที่มีตอบริการนั้น แตคุณภาพบริการเปนเรื่องที่ซับซอนมีหลายองคประกอบ ดังที่ พาราซูรามาน
ไซแทมล และเบอรี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) ไดอธิบายวา นิยาม และมาตรวัดของ
คุณภาพบริการนั้นอาจจะแตกตางกันไดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งผูเขียนไดนิยามคุณภาพ
บริการในธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของลูกคาตอคุณภาพบริการ
ดานตางๆ ที่ลูกคาไดรับจากการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งตนเองใชงานอยูในปจจุบัน ซึ่งประยุกตจาก
นิยามของลิม (Lim, 2005) ซึ่ง ลิม ไดจําแนกองคประกอบของคุณภาพบริการที่ไดประยุกตมาจากแนวคิด
ของกรอนรูส (Gronroos, 1988) ซึ่งไดเสนอไววา คุณภาพบริการนั้นจําแนกไดเปนสองมิติ คือ คุณภาพเชิง
เทคนิค (technical quality) ซึ่งเปนเรื่องของผลงาน หรือบริการที่ผูรับบริการไดรับ และคุณภาพเชิงหนาที่
หรือคุณภาพดานคุณลักษณะการทํางาน (functional quality) ซึ่งเกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูใหบริการกับผูรับบริการในแตละสถานการณ และพฤติกรรมการบริหารที่ผูใหบริการแสดงออกมา
(ชัชวาลย ทัตศิวัช, 2553) โดยนักวิชาการจํานวนมากในการนําแนวคิดของ กรอนรูส ไปพัฒนาตอยอดเพื่อ
สรางมาตรวัด หรือองคประกอบของคุณภาพบริการ เชน เกอรพอรต และคณะ (Gerpott, et al., 2001)
ไดพัฒนาองคประกอบสําหรับการวัดคุณภาพการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศเยอรมัน โดยให
ความสําคัญกับการวัดคุณภาพเชิงเทคนิค ดวยการประเมินคุณภาพเครือขาย การประเมินเกี่ยวกับ
ราคาทั้ งทางตรง และทางอ อม โดยให ความสําคั ญกั บการประเมิ นด านหน าที่ เพี ยงรายการเดียว คื อ
การดูแลลูกคา
1

ผูชวยศาสตราจารย สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ในขณะที่ ลิม (Lim, et al., 2006) มีความเห็นวาการประเมินคุณภาพเชิงหนาที่ก็มีความสําคัญใน
การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดังกลาวมาแลว จึงไดเสนอองคประกอบของคุณภาพบริการที่สมดุลทั้ง
สองสวน คือ คุณภาพเชิงเทคนิคจะประกอบดวย แผนราคา (pricing plans) คุณภาพเครือขาย (network
quality) และการใหบริการขอมูล (data services) ถือวาเปนบริการที่ไดรับความนิยมตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในปจจุบัน สวนทางดานคุณภาพเชิงหนาที่นั้น ประกอบดวยระบบการเรียกเก็บเงิน (billing
systems) และคุณภาพของการบริการลูกคา (customer service quality) ซึ่ง ลิม แสดงความเห็นวาเปน
ปจจัยสําคัญ เนื่องจากที่ผานมานั้นมีจํานวน ผูรองเรียนเกี่ยวกับความไมถูกตองของการเรียกเก็บคาบริการ
มากเปนอันดับตนๆ และสงผลใหลูกคาเกิดความไมเชื่อถือ และไมพึงพอใจ (Lim, 2005)
จากนั้น ลิม ไดนําแนวคิดของ กรอนรูส มาผสมผสานกับ Service Gap Model ของพาราซูรา
มาน และคณะ (Parasuraman, et al., 1988) สรางเปนองคประกอบของคุณภาพบริการสําหรับใชใน
ธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ กลาวคือ คุณภาพเชิงเทคนิคจะพิจารณาจาก แผนราคา คุณภาพ
สัญญาณ คุณภาพของเสียง และขอมูลบริการเสริมกับคุณภาพเชิงหนาที่หรือคุณภาพดานคุณลักษณะการ
ทํ างาน ซึ่ งพิ จ ารณาจากระบบการเรี ยกเก็ บ เงิ น และคุ ณภาพ การบริ การลู กค าของผู ให บ ริ การ
โทรศัพทมือถือ เปนตน แตมีขอสังเกตวาคุณภาพเครือขายนั้นยังมีองคประกอบที่ซอนกัน คือ คุณภาพ
ของเสียง ซึ่งเปนผลลัพธจากความมีคุณภาพของเครือขายในการสงสัญญาณโทรศัพท ตลอดจนระยะเวลา
ในการเชื่อมตอสัญญาณ (Shi, Zhou, & Liu, 2010) และแบงเปนคุณภาพเครือขาย ซึ่งเกี่ยวของกับความ
ครอบคลุมความเขมขนของสัญญาณ เปนตน (Kumar & Lim, 2008) ดังนั้นองคประกอบของคุณภาพ
บริการในธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนทีจ่ ึงประกอบดวย
1) คุณภาพเครือขาย คือ คุณภาพของการใชงานทั้งเครือขาย (Eshghi, et al., 2008; Tung, 2010)
2) คุณภาพสัญญาณเสียง คือ ปราศจากเสียงรบกวน หรือเสียงขาดหาย (Kim & Yoon, 2004)
3) คุณภาพของบริการเสริม คือ การที่ผูใหบริการมีนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่รองรับการ
ใชงานของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ (Jonas, Per, Anders, & Parasuraman, 2006) ซึ่งเปนสวนสําคัญที่
จะเพิ่มผลิตภาพของการบริการ และลดขอรองเรียนจากลูกคาที่ใชบริการเสริม (Parasuraman, 2010)
4) การดูแลลูกคา คือ การที่ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่มีระบบการใหบริการที่ดี
รวมถึงการตอบสนองตอการรองเรียนของลูกคาอยางรวดเร็ว และทันเวลา (Dong, 2007; Kim & Yoon, 2004)
5) แผนราคา คือ การกําหนดโครงสรางราคา หรือแพ็คเกจคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใหมี
ความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการใชงาน สถานภาพทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของลูกคา (Kim
& Yoon, 2004)
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คําแนะนําการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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1. วารสารวิ จั ยมหาวิ ทยาลั ยเวสเทิ ร์ น มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ รั บพิ จารณาบทความวิ ชาการ
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่า
จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ขอบเขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะครอบคลุมเนื้อหา
ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นการจั ด การอุ ต สาหกรรม ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์
ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review)
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ
บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้
1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพงาน
วิชาการ และประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
จะดําเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้
ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Peer Review)
4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ วุฒิ ว่าบทความนั้นๆควรนําลงตีพิมพ์ หรือควรจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการตีพิมพ์
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1. ข้อกําหนดต้นฉบับ
1.1การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ
A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความภาษาอังกฤษ
พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ
 ขนาดกระดาษ A 4
 กรอบของข้ อ ความ ในแต่ ล ะหน้ าให้ มี ข อบเขตดั ง นี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิ้ ว
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
 หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ในตําแหน่งด้านขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
 ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 point
 ตั ว อั ก ษร การจั ด พิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ ผลงานที่ เ สนอพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ค วรมี ค วามยาวประมาณ 10-20
หน้ากระดาษ A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย ด้วย Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point และพิมพ์ตามที่
กําหนดดังนี้
 ขนาดกระดาษแยกเป็นคอลัมน์เดียว
รายการ
ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ (Title)
ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน
ชื่อบทคัดย่อ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย
คําสําคัญ (Keywords)
ใช้ ตั ว อั ก ษรภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาบทความ
หัวข้อใหญ่
หัวข้อรอง
เนื้อหา
ข้อความในภาพและตาราง
ข้อความอ้างอิง (ด้านล่าง)

ลักษณะตัวอักษร
รูปแบบการพิมพ์
ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ กําหนดตรงกลาง, ตัวหนา
(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
ตัวหนา
กําหนดตรงกลาง
(ไม่ ต้ อ งระบุ ตํ า แหน่ ง การ
พิมพ์หรือคํานําหน้าชื่อ)
ตัวปกติ
ด้านล่างการอ้างอิง
ตัวหนา
กําหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

ขนาดตัวอักษร
ขนาด point,
ขนาด 14 point
ขนาด 14 point
ขนาด 16 point

ตัวธรรมดา
ตัวหนา สําหรับหัวข้อ
ตัวปกติ สําหรับเนื้อหา
*ประมาณ 4-5 คํา

ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
กําหนดชิดชอบซ้าย

ขนาด 14 point
ขนาด 14 point

ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวปกติ
ปกติ

กําหนดชิดซ้าย
ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
-

ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 14 point
ขนาด 14 point
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2. ส่วนประกอบของบทความ
1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนําเสนอให้ชัดเจนและมีลําดับ เนื้อหาที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์
โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่าง)
1.1 ชื่อเรื่อง (Title)
1.2 บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ให้มีจํานวนคําควรอยู่ระหว่าง 200-300 คําควรเป็น
บทคัดย่อที่สั้น ใช้คําได้กระชับและให้สาระสําคัญตรงประเด็น
1.3 คําสําคัญ (Keywords) ระบุคําที่เป็นคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสมสําหรับนําไปใช้
เป็นคําค้นในระบบฐานข้อมูลทั้ง
1.4 บทนํา (Introduction) เป็นส่วนแนะนําและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของ
เนื้อหารวมทั้งระบุ ถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
1.5 เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นย่อยๆ
และมีการจัดเรียงลําดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
1.6 สรุป(Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดย
มีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นําเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
1.7 เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบAPA (American Psychological
Association)
2. บทความวิจัย ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
21. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
2.2 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุชื่อนามสกุลของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไม่ต้องระบุตําแหน่งหรือคํานําหน้าชื่อแต่ให้ระบุงานประจําและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ
2.3 บทคั ด ย่ อ (Abstract) ควรมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยเขี ย นเป็ น ภาษาไทยก่ อ น
ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือการสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์
วิธีการ และผลการวิจัย)
2.4 คําสําคัญ (Keyword) ระบุคําที่เป็นคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสมสําหรับนําไปใช้เป็นคําค้นใน
ระบบฐานข้อมูล
2.5 บทนํา (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปัญหา และเหตุผลที่นําไปสู่
การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.6 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
2.7 วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัย
อย่างละเอียดและชัดเจน
2.8 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลําดับขั้นของการวิจัย
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การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ
อย่างชัดเจน
2.9 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัย
ให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาการวิจัย
2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนํา
ผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์
2.11 เอกสารอ้ า งอิ ง (Reference) เขี ย นบรรณานุ ก รมในรู ป แบบของ APA (American
Psychological Association)
3. การเขียนเอกสารอ้างอิง
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้รูปแบบการอิงของ APA
(American Psychological Association)
3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา (In text citation)
ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format)
ภาษาไทย
(ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า)
ภาษาอังกฤษ
(นามสกุล, ปี ค.ศ.)
3.2 อ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ตํารา เอกสาร)
กรณีผู้แต่งคนเดียว
การอ้างอิงให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย
เครื่องหมาย (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมาย (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้องความที่
อ้างอิง เช่น
(ประเวศ วะสี, 2546, หน้า 64)
กรณีที่สรุปเนื้อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า
เช่น
(ประเวศ วะสี, 2546)
กรณีที่ผู้แต่งใช้ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ นําหน้าให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้าหนังสือ
เช่น
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540)
กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตํารวจ ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่
เช่น ศาสตราจารย์กุลพล แสงจันทร์ เป็น
(กุลพล แสงจันทร์, 2540)
การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่อง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีที่
พิมพ์จากน้อยไปหามาก
เช่น
(กุลพล แสงจันทร์, 2544; 2545)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578

228

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

กรณีผู้แต่ง 2 คน
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยเครื่องหมาย (,) เว้นวรรคหนึ่ง ตามด้วย
“และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผู้แต่งคนที่ 2
เช่น
(จินตนา ลาภเจริญ, และประไพ จันดี. (2550).
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นหนึ่งวรรคตามด้วย
ตัวอักษรชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยเครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค
ตามด้วยชื่อสกุลคนที่ 2 แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด
เช่น
(William, R., & Sales, B. D., (2008)
กรณีผู้แต่ง 3-6 คน
ชาวไทยใช้ชื่อ ชื่อสกุล คั่นเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรคหน้าผู้แต่งทุกคน และใช้คําว่า
“และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย
เช่น
(กุลพล แสงจันทร์, เกียรติขจร เจริญยิ่ง, และสมหญิง ใจซื่อ. (2544).
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งทุกคน เว้นหนึ่ง
วรรคตามด้วยตัวอักษรชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และใช้เครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค หน้าผู้แต่งคน
สุดท้ายแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด
เช่น
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D. (2009).
กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับรอง ลงมา
เช่น
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544)
เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ให้ลงชื่อแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ และเลขหน้า
เช่น
(การค้าการลงทุน, 2544, หน้า 16)
กรณีไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณาธิการ
ให้ลงรายการด้วยชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม”
“ผู้เรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล”
เช่น
(ดวงแก้ว มั่นใจ, บรรณาธิการ, 2546)
(Shah & Ratcliffe, editor, 2003)
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อ้างอิงในเนื้อหาจากโสตทัศนวัสดุ
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ผ ลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ผ ลิต ตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และลักษณะของโสตทัศนวัสดุ
เช่น
(สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544: CD-ROM)
การอ้างอิงในเนื้อหา จากระบบสารสนเทศออนไลน์ (WWW.)
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้นข้อมูล
เช่น
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2547)
(western university, 2005)
4. การเขียนบรรณานุกรม
4.1 หนังสือ
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
4.2 บทความวารสาร
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่. หน้าแรก-หน้าสุดท้ายที่อ้างถึง
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลไทย
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย, ค้นเมื่อ วัน
เดือน ปี, จาก URL หรือ ชื่อฐานข้อมูล
4.3 รายงานการประชุม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ประชุม). ชื่อเรื่อง. วัน เดือน พ.ศ.(หน้า). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
4.4. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชื่อ
มหาวิทยาลัย, เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย
4.5 บรรณานุกรมจากเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปีที่เผยแพร่ข้อมูล). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี
พ.ศ.,จาก htt://www.
4.6 บทความในนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่งหรือชื่อคอลัมน์. (วัน เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์, ปีที่, หน้า.
กรณีภาษาอังกฤษ จะใช้ว่า ปี,เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp.
4.7 การเขียนบรรณานุกรมแผ่นพับ
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. (ปี). ชื่อเรื่อง. [แผ่นพับ]. สถานที่พิมพ์: ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต.
4.8 อ้างอิงจากการสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี/เดือน/วัน). ตําแหน่ง. สัมภาษณ์.
การส่งต้นฉบับ
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ผู้ เ ขีย นส่ง ไฟล์ต้น ฉบับ บทความ(Microsoft Word) และแบบฟอร์ม นํา เสนอบทความเพื่อ
พิ จารณา ตีพิมพ์ในช่องทางของวารสารระบบออนไลน์ (Online Submission) เท่านั้น
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่าน
การพิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอกเมื่อผลการประเมิน
ผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ
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