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เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก
2. เป็ น สื่ อกลางในการน าเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิ สิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า
และนาไปสู่การเพิ่มพูนตาแหน่งทางวิชาการ
ขอบเขตของวารสาร
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่ งเน้นเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ บทความ
วิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
และการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์
ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้อง
ไม่อยู่ ในระหว่างการ ขอตีพิมพ์หรื อเคยได้รั บการตี พิ มพ์เผยแพร่ มาก่ อนในวารสารอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนั้น สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่าน
ระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะถู กส่ งให้ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทาการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้น
ต่อไป
4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นบทความ
ที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้ า ใจ
และนาไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์

จิยะจันทน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา

ตันเปาว์

มหาวิทยาลัยเนชั่น
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กาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ได้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 2 ท่าน
ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับประจาปีที่ 5
ฉบับที่ 1 ประจาปี 2562 เนื้อหาประกอบด้วยบทความวิจัยจานวน 14 เรื่อง 1) โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัย
เชิงสาเหตุของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการทางาน และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนั กงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ ในเขตจั งหวัดปทุ มธานี
2) การสร้ างความหมายของวี รบุ รุ ษในภาพยนตร์ เรื่ อง แบทแมน 3) Governance paradigm in Local
Government of Thailand 4) ความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV ) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 5) การตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 6) การมีส่ วนร่ วมของภาคประชาชนในการป้ องกันการทุจริ ตการศึ กษาเชิงประจั กษ์
ของประเทศไทย 7) แนวทางการจั ดการความสามารถในการแข่ งขั นของธุรกิ จโรงแรมในประเทศไทย
8) การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
กับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติช นัท ฮันห์ 9) ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนา
ผู้สูงอายุ 10) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
11) แนวทางการจั ด การของธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เขตกรุ ง เทพมหานคร
12) มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
13) การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 14) แนวทางการ
จั ดการห่ วงโซ่ อุ ปทานและความได้ เปรียบทางการแข่ งขั นของอุ ตสาหกรรมแปรรูปมั นส าปะหลั งทาง
การเกษตร และบทความวิชาการจานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สถานศึกษากับการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย
กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ที่ร่วมให้ข้อคิดและพัฒนาบทความจนเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ ส่ง
บทความวิจัยและบทความวิชาการมาเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
บรรณาธิการ
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โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการทางานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ในเขตจังหวัดปทุมธานี
A Study of Structural Equation Model of Factors Affecting Organizational Identification
Work Engagement and Organizational Citizenship Behavior of
Employees in Electronic Manufacturing in Pathumthani Province.
วิสุทธิ์ สีนวล1 เพ็ญนภา ทองคา2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิ งสาเหตุของความเป็นอันหนึ่ งอัน
เดียวกับองค์การที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการทางาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์การของพนักงาน
โรงงานอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ ใ นเขตจั งหวั ด ปทุ ม ธานี กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย เป็ น พนั ก งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ในเขตจังหวัดปทุมธานี จานวน 731 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบวัด 6 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายในอยู่ระหว่าง 0.863-0.931 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการ
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การที่
ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการทางานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานโรงงานตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิคส์ในเขตจังหวัดปทุมธานีมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากการปรับโมเดลในระดับที่ยอมรับได้
(𝜒 2 = 723.17, df= 145; p-value< 0.01, SRMR= 0.042, RMSEA= 0.074, GFI= 0.91, NFI= 0.98, CFI= 0.98) ผลการ
ทดสอบเส้นอิทธิพลพบว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากความรับชอบต่อ
สังคมขององค์การ การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ร่วมกันอธิบายความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การได้ร้อยละ 74 ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในการทางานได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรง
จากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ รวมทั้ งได้รับอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจากความรับชอบต่อสังคมของ
องค์การ การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การและทุนทางจิตวิทยาเชิง บวก ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ร่วมกันอธิบายความยึดมั่น
ผูกพันในการทางานได้ร้อยละ 91 ส่วนตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรง
จากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การและความยึดมั่นผูกพันในการทางาน รวมทั้งได้รับอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจาก
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ความรับชอบต่อสังคมขององค์การ การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การและทุนทาง
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จิตวิทยาเชิงบวก โดยตัวแปรเหล่านี้ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 79
คาสาคัญ: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในการทางาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ

Abstract
The purpose of this study was to examine the structural equation model of factors
affecting organizational identification work engagement and organizational citizenship behavior of
employees in electronic manufacturing in pathumthani province. The samples were selected by
multi-stage sampling. The population consisted of employees in electronic manufacturing in
pathumthani province. The total sample in this study was consisted of seven hundred and thirty
one individuals. There were six tests the questionnaire with an internal consistency reliability of 0.863-0.931.
The descriptive statistics were analyzed by SPSS for Windows while confirmatory factor analysis
and structural relationship were analyzed by LISREL.
The research findings were as follows: The hypothesized structural equation model of
factors affecting organizational identification work engagement and organizational citizenship
behavior of employees in electronic manufacturing in pathumthani province was adjusted in
harmony with the fitted empirical data (𝜒 2 = 723.17, df= 145; p-value< 0.01, SRMR= 0.042, RMSEA= 0.074,
GFI= 0.91, NFI= 0.98, CFI= 0.98). In terms of organizational identification, the variables that had direct
positive effects: corporate social responsibility, human capital management and positive
psychological capital. These variables accounted for seventy four percent of the variance of the
aspect of organizational identification. For the factor of work engagement, the variables which had
direct positive effects was organizational identification. In addition, the variables which had indirect
positive effects were: corporate social responsibility, human capital management and positive
psychological capital. These variables accounted for ninety one percent of the variance in terms
of work engagement. With regard to organizational citizenship behavior, the variables which had
direct positive effects were: organizational identification and work engagement. In addition, the
variables which had indirect positive effects were: organizational identification, corporate social
responsibility, human capital management and positive psychological capital. These variables
accounted for seventy nine percent of the variance of organizational citizenship behavior.
Keywords: Organizational Identification, Work Engagement, Organizational Citizenship Behavior
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บทนา
ภายใต้โลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยี ดาเนินไปอย่างรวดเร็วทาให้ประเทศ
ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ควบคู่กับการพัฒนากาลังคนของประเทศ เป็น
เหตุให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่สาคัญคือ ยุทธศาสตร์การเสริม สร้างและพัฒ นาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559)
ในองค์การธุรกิจนั้น "ทุนมนุษย์" สะท้อนให้เห็นคุณค่าของความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ความชานาญ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพขององค์การ การจัดการ
ทุนมนุษย์จาเป็นต้องเข้าใจแนวคิดที่สาคัญคือ ทุนมนุษย์เป็น “สินทรัพย์” ที่จับต้องไม่ได้ ไม่มีค่าเสื่อม
เหมื อ นทรั พ ย์ สิ น อื่ น แต่ ส ามารถที่ จ ะโยกย้ า ยถ่ า ยเทได้ การบริ ห ารหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทุนมนุษย์ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เพราะแม้ว่ามนุษย์จะมีความรู้ความสามารถแต่การที่
จะใช้ความรู้ความสามารถนั้นให้เกิดประโยชน์จาเป็นต้องเกิดขึ้น จากความต้องการและความเต็มใจ
ต้องมีจิตใจพร้อมที่จะทุ่มเทในการทางาน จะต้องเกิดจากความคิดและความรู้สึก ที่เป็นหนึ่งเดียวกับ
องค์การ มองว่าการสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การคือการสร้างประโยชน์ให้แก่ตน
การสร้างจิตลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การนี้ในทางวิชาการเรียกว่า ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ (Organizational Identification) คือ การทีพ่ นักงานนิยามว่าตนเองเป็น
สมาชิกขององค์การ มีเอกลักษณ์ เป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ ยอมรับเอาเอกลักษณ์ขององค์การเข้ามา
เป็นของตน รับรู้ตนเองโดยรวมตนเองเข้าเป็นสมาชิก ขององค์การ (Mael; & Ashforth. 1992) มี
ความเชื่อและค่านิยมเป็นหนึ่งเดียวกับ องค์การ รู้สึกภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีรูปแบบ
พฤติกรรมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งองค์การ (Ashforth; & Mael. 1989)
จากการศึกษาพบว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การเป็นคุณลักษณะทางด้านจิตใจซึ่ง
มี ผ ลต่ อ ความคิ ด และพฤติ ก รรมมี ผ ลท าให้ พ นั ก งานมี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในการท างาน
(Esmaeelinezhad; et al. 2015) มี พ ฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ ดี ข ององค์ ก าร (Evans; & Davis.
2014) มีพฤติกรรมความร่วมมือในการทางาน (Dukerich; Golden; & Shortell. 2002) เกิดความ
ทุ่มเทในการทางาน (Katrinli; et al. 2009) รวมทั้งมีผลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ
ในการทางาน (Shin; Hur; & Kang. 2016) ความผูกพันต่อองค์การ (Chen; et al. 2015) มีผลทาง
ลบต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนภายในองค์การ (Evans; & Davis. 2014) และมีผลทางลบต่อแนวโน้มการ
ตัดสินใจลาออก (Basar; & Sigri. 2015)
จะเห็นได้ว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การส่งผลดีต่อองค์การในหลากหลายรูปแบบ
ในการค้นคว้าทฤษฎีไม่พบการอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุทชี่ ัดเจนเท่าใดนัก จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า
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ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Norman; et al. 2010) ลักษณะความมีอิสระของงาน ความท้าทาย
ของงาน (Meitar; Carmeli; & Waldman. 2009) การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน (Joensson. 2008)
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การของผู้นา (van Dick; et al. 2007) การได้รับการสนับสนุนจาก
หัวหน้างาน (Frenkel; & Yu. 2011) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Gkorezis; & Petridou.
2017) การมีส่ วนร่ วมกิจกรรมความรับผิ ด ชอบต่อสั งคมขององค์ การ (Mozes; Josman; & Yaniv.
2011) การรับรู้ชื่อเสียงที่ดีขององค์การ (Meitar; Carmeli; & Waldman. 2009) การรับรู้ภาพลักษณ์
ขององค์การ (Fuller; et al. 2006) และการจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ (Wang; Shieh; & Wang.
2008) เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบประเด็นทีส่ อดคล้องกับทฤษฎีคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ การรับรู้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์การ เป็นตัวแปรที่มีผลทางบวกต่อความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ สอดคล้องตามที่ทฤษฎีอธิบายไว้ (Ashforth; & Mael. 1989) ประเด็น
ที่สอง ปัจจัยด้านจิตลักษณะที่พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับองค์การ อธิบายได้ว่า ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ความหวัง การมองโลกในแง่ดี
และการปรับฟื้นคืนสภาพ มีผลส่งเสริมให้พนักงานเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ซึ่งใน
ประเด็นนี้ควรศึกษาเชิงลึกต่อไป ประเด็นที่สาม ตัวแปรการจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ ซึ่งแต่ละ
องค์การย่อมมีแนวทางที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรศึกษาว่ามีรูปแบบใดที่จะมีผลทาให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับองค์การให้ชัดเจนมากขึ้น ประเด็นสุดท้าย งานวิจัยที่ผ่านมายังขาดการศึกษาที่
ครอบคลุมทั้งตัวแปรเชิงสาเหตุและตัวแปรผลลัพธ์ในงานวิจัยเดียว ทาให้การสรุป ผลลัพธ์ขาดความ
เชื่อมโยงที่ชัดเจน รวมทั้งงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรนี้ในบริบทของสังคมไทยยังถือได้ว่ามีอยู่เพียงจานวนน้อย
ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้กาหนดกรอบแนวคิด ในการศึกษาโดยเลื อกที่จะศึก ษาทั้ง
ตัวแปรเชิงสาเหตุและตัวแปรผลลัพธ์ ตัวแปรเชิงสาเหตุประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ และตัวแปรผลลัพธ์คือ ความยึด
มั่ น ผู ก พั น ในการท างานแล ะพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง องค์ ก าร โดยที่ ตั ว แปร
ความยึดมั่นผูกพันในการทางานศึกษาพฤติกรรมในขอบเขตหน้าที่งาน ส่วนตัวแปรพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การศึกษาพฤติกรรมในบทบาทพิเศษเพิ่มเติมจากสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามในขอบเขต
หน้าที่งาน ตัวแปรผลลัพธ์ทั้ง 2 จึงเป็นประโยชน์ครอบคลุมต่อองค์การ การศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ เหตุผลเพราะอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์มีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่ดีย่อมส่ งผลดีต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ที่มีคุณภาพและการดาเนินงานโดยยึดถือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
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โดยสรุป งานวิจัยนี้ จะทาให้ ได้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทั้งเชิงนโยบาย ในประเด็น
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การและทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวกของพนักงานในองค์การ ช่วยให้องค์การสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างประสิทธิผล
ขององค์การ เกิดความเจริญก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในการทางาน และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ในเขต
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดและทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการทางาน และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ในเขตจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะเผยแพร่เป็นแนวทางการพัฒนาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์การ ความยึดมั่นผูกพันในการทางาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แนวคิ ดทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การเป็นคุณลักษณะทางด้านจิตใจของพนักงานที่สะท้อน
ถึงการมีความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ เป็นทฤษฎีที่แอสฟอร์ทและเมล์
(Ashforth; & Mael. 1989) ได้เสนอไว้บนพื้นฐานของทฤษฎีเอกลักษณ์ทางสังคมโดยอธิบายว่าเป็น
การที่พนักงานนิยามว่าตนเองเป็นสมาชิกขององค์การ รับรู้ตนเองแบบเหมารวมตนเองกับสังคม หลอม
รวมความเชื่อและค่านิยมขององค์การเข้ามาเป็นของตน (Pratt. 1998 ; cited in Ashforth; & Mael.
1989) รู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ ตลอดจนมีพฤติกรรมสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในการทบทวนเอกสารพบปัจจัย สาเหตุ ซึ่งจัดกลุ่ ม ออกได้เป็น 2 ส่ ว นคือ ปัจจัยด้านจิต
ลักษณะคือ ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Norman; et al. 2010) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
พบว่า ลักษณะความมีอิสระของงาน ความท้าทายของงาน (Meitar; Carmeli; & Waldman. 2009) การมี
ส่วนร่วมของพนักงาน (Joensson. 2008) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การของผู้นา (van Dick;
et al. 2007) การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหั ว หน้ า งาน (Frenkel; & Yu. 2011) กิ จ กรรมพั ฒ นา
แรงจู ง ใจ (Ming; Ganli; & Fulei. 2014) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก าร (Gkorezis; &
Petridou. 2017) การได้มีส่วนร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Mozes; Josman;
& Yaniv. 2011) การรั บ รู้ ชื่อเสี ย งที่ดีขององค์การ (Tsui; & Ngo. 2015) การรั บรู้ภ าพลั กษณ์ข อง
องค์การ (Black. 2005) และความเข้มแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ (Frenkel; & Yu. 2011) มี
อิทธิพลต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขององค์การ
รวมทั้งตัวแปรผลลัพธ์พบว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ยึดมั่นผูกพันในการทางาน (Esmaeelinezhad; et al. 2015) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(Evans; & Davis. 2014) พฤติกรรมความร่วมมือในการทางาน (Dukerich; Golden; & Shortell. 2002)
ความทุ่มเทในการทางาน (Katrinli; et al. 2009) และผลการปฏิบัติงาน (Shin; Hur; & Kang. 2016)
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ผู้วิจัยจึงได้นาความเชื่อมโยงมาสรุปเป็นแบบจาลองสมมติฐานและกาหนดสมมติฐานการ
วิจัยเพื่อทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อหาข้อสรุปเป็นผลการวิจัยต่อไป
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
แบบจาลองสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
สมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ตามภาพประกอบ 1
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย คื อ พนั ก งานและลู ก จ้ า งประจ าในโรงงานอุ ต สาหกรรม
อิเล็ คทรอนิ ค ส์ ใ นเขตจั งหวั ด ปทุ มธานี โดยใช้วิธีการสุ่ ม แบบหลายขั้ นตอน เฉพาะโรงงานฯ ที่มี
พนักงานและลูกจ้างประจารวมไม่น้อยกว่า 1,000 คน มีโรงงานฯ ตอบรับ 10 แห่ง กลุ่มตัวอย่างต้องมี
ระยะเวลาการทางานอย่างน้อย 1 ปีใน 2 สายงาน คือ ฝ่ายการผลิต และฝ่ายงานบริหาร สายงานละ
40 คน รวม 80 คนต่อโรงงาน รวมกลุ่มตัวอย่าง 800 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 762 ฉบับ
เป็นแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ 731 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91 ของแบบสอบถามที่จัดส่งไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ ได้พัฒนาเครื่องมือโดยปรับปรุงจาก
แบบวัดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
4 ท่าน ด้านจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ และปรัชญา ข้อคาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555) ความเชื่อมั่นด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อคาถามรายข้อ มีค่า
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สั มประสิ ทธิ์ส หสั มพัน ธ์กั บ คะแนนรวมตั้ งแต่ 0.30 ขึ้นไป (Aiken, 2003) และความเที่ยงตรงเชิ ง
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยื นยัน แบบวัดที่ใช้วัดตัวแปร 6 ตัวแปร เป็นมาตราวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย โดยที่ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับแบบวัดที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
ตาราง 1 ข้อมูลแบบวัดที่ใช้ในการวิจัย
แบบวัด

ปรับปรุงจากแบบวัด

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์การ
ความยึดมั่นผูกพันในการ
ทางาน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

Johnson; & Morgeson. 2005

การจัดการทุนมนุษย์ใน
องค์การ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ

Zorlu. 2010

Schaufeli; Bakker; & Salanova. 2006
Podsakoff; et al. 1990 ;
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลีและคณะ. 2547
Luthans; et al. 2007

Maignan; & Ferrel. 2000

ข้อคาถาม ค่าความ ค่าอานาจ
ที่ใช้จริง เชือ่ มั่น จาแนก
7 ข้อ
0.863 0.4530.716
10 ข้อ
0.912 0.5760.742
16 ข้อ
0.907 0.3620.687
16 ข้อ
0.777- 0.5400.850
0.740
13 ข้อ
0.849- 0.4690.890
0.830
13 ข้อ
0.849- 0.4690.890
0.830

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบปั ญ หาวิจัย ตามวัต ถุ ประสงค์ โดยการตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square
Statistics) และดัชนีบ่งชี้ความกลมกลืน ได้แก่ ค่า SRMR ค่า RMSEA ดัชนี GFI ดัชนี NFI ดัชนี CFI
ดัชนี NNFI และดัชนี PNFI
ผลการวิจัย
1. ข้อมูล เบื้ องต้น พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 415 คน (ร้อยละ
56.77) มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 33.33 ปี ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน 504 คน
(ร้ อยละ 68.95) รองลงมาคือส าเร็ จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 209 คน (ร้อยละ 28.59)
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 399 คน (ร้อยละ 54.58) ส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนอยู่
ในช่วงระหว่าง 15,001-20,000 บาท จานวน 307 คน (ร้อยละ 42) และมีระยะเวลาในการทางาน
โดยเฉลี่ย 8.13 ปี
2. ผลการประมาณค่าอิทธิพลในแบบจาลอง ตามภาพประกอบ 2

𝜒 2 =723.17, df= 145; p-value< 0.01, SRMR= 0.042, RMSEA= 0.074, GFI= 0.91,
NFI= 0.98, CFI= 0.98, NNFI= 0.98, PNFI= 0.75
ภาพประกอบ 2 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการ
ท างานและพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารของพนั ก งานโรงงานอุ ต สาหกรรม
อิเล็คทรอนิคส์ในเขตจังหวัดปทุมธานี (n=731)
หมายเหตุ
1. ตัวเลขในแบบจาลองแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize score)
2. ตัวแปรแฝงทุกตัวแปรแฝงถูกกาหนดให้ มีหน่ว ยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรกของ
ตัวแปรแฝงนั้น ดังนั้นตัวแปรสังเกตแรกจึงไม่มีการทดสอบนัยสาคัญของค่าน้าหนักองค์ประกอบ
3. ตัวแปรแฝงที่มีองค์ประกอบเดียวไม่สามารถประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด ดังนั้น
ในการวิเคราะห์จึงได้ ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดให้เท่ ากับ (1- Alpha) Variance ดังนั้น
ตัวแปรแฝงที่วัดด้วยตัวแปรสังเกตเดียวค่าน้าหนักองค์ประกอบจึงเป็นค่าคงที่ ไม่มีการทดสอบนัยสาคัญ
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ความหมายของสัญลักษณ์
ECO=ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ
LEG=ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย
ETH=ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม
DIS=ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการใช้ดุลยพินิจ
QUA_1=คุณภาพของพนักงาน
REL_1=ความสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
CONF_1=ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
HOP_V1=ความหวัง
OPT_1=การมองโลกในแง่ดี
RES_1=การปรับฟื้นคืนสภาพ

COG=ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้านการรู้คิด
AFF=ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้านอารมณ์
VIG=ความมีพลังในการทางาน
DED=ความอุทิศตนในการทางาน
ABS=ความมีใจจดจ่ออยู่กับงาน
ALT=พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
CON=พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
SPOR=พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
COUR=พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
CIVIC=พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงที่ศึกษา (n=731)
ตัวแปร
1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ (OI)
2. ความยึดมั่นผูกพันในการทางาน (WORK_EN)
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB)
4. ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง (CONF)
5. ความหวัง (HOP)
6. การมองโลกในแง่ดี (OPT)
7. การปรับฟื้นคืนสภาพ (RES)
8. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR)
9. คุณภาพของพนักงาน (QUA)
10. ความสัมพันธ์ในสถานประกอบการ (REL)

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝง
1
.953
.875
.682
.745
.684
.698
.675
.701
.653

2

3

4

5

6

.879
.650
.710
.652
.665
.643
.668
.622

.597
.652
.599
.611
.590
.613
.571

.668
.548
.652
.508
.539
.521

.596
.689
.549
.590
.519

.661
.509
.612
.507

7

8

9

10

.505 .592 .688 .505 .707 .764 -

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
9

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ตาราง 3 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม
(Indirect effect: IE) อิทธิพลรวม (Total effect: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปร
ผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุยกกาลังสองของตัวแปร (Squared Multiple
Correlation: R2) ของแบบจาลองปรับแก้
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
2. คุณภาพของพนักงาน
3. ความสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
4. ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
5. ความหวัง
6. การมองโลกในแง่ดี
7. การปรับฟื้นคืนสภาพ
8. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
9. ความยึดมั่นผูกพันในการทางาน
%R2

ตัวแปรผลลัพธ์
ความยึดมั่นผูกพัน พฤติกรรมการเป็น
ในการทางาน สมาชิกที่ดีขององค์การ
TE DE IE TE DE IE TE
0.17** - 0.17** 0.17** - 0.15** 0.15**
0.10* - 0.10* 0.10* - 0.09* 0.09*
0.09* - 0.09* 0.09* - 0.08* 0.08*
0.15** - 0.14** 0.14** - 0.13** 0.13**
0.26** - 0.25** 0.25** - 0.23** 0.23**
0.18** - 0.17** 0.17** - 0.15** 0.15**
0.11** - 0.10** 0.10** - 0.10** 0.10**
- 0.95** - 0.95** 0.41* 0.47** 0.88**
- 0.49** - 0.49**
0.91
0.79

ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับองค์การ
DE IE
0.17** 0.10* 0.09* 0.15** 0.26** 0.18** 0.11** 0.74

หมายเหตุ * p<.05, **p<.01
ผลการทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองในขั้นต้นพบว่าแบบจาลองสมมติฐานมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับน้อย โดยมีค่าการทดสอบความสอดคล้องก่อนปรับโมเดล
ได้ แ ก่ ค่ า ไค-สแควร์ (𝜒 2 ) มี ค่ า 795.23, df= 157; p-value< 0.01, SRMR= 0.042, RMSEA=
0.075, GFI= 0.91, NFI= 0.98, CFI= 0.99, NNFI= 0.98, PNFI= 0.73 ดังนั้นผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตัด
เส้นอิทธิพลที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติออกทาให้แบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มากขึ้น
ในระดับที่ยอมรับได้และมีความกลมกลืนดีกว่าแบบจาลองเดิม (∆𝜒 2 = 72.06, ∆𝑑𝑓= 12) โดยมี
ค่าการทดสอบความสอดคล้องหลังปรับโมเดล ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ (𝜒 2 ) มีค่า 723.17, df= 145;
p-value< 0.01, SRMR= 0.042, RMSEA= 0.074, GFI= 0.91, NFI= 0.98, CFI= 0.98, NNFI= 0.98, PNFI= 0.75
จากผลการวิเคราะห์ในตาราง 3 และภาพประกอบ 2 พบผลที่เป็นไปตามสมมติฐานในบางส่วน
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรผล ดังนี้
1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การได้รับอิทธิพลทางตรงจากความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ (β=.17, α=.01)
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2. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การได้รับอิทธิพลทางตรงจากคุณภาพพนักงาน (β=.10,
α=.05) และความสัมพันธ์ในสถานประกอบการ (β=.09, α=.05) โดยที่ค่าอิทธิพลของตัวแปรการ
พัฒนาพนักงานไม่มีนัยสาคัญทางสถิติในการปรับแบบจาลองจึงได้ตัดออก จึงสนับสนุนสมมติฐานการ
วิจัยเพียงบางส่วน
3. ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั บ องค์ ก ารได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากความมั่ น ใจใน
ความสามารถของตนเอง (β=.15, α=.01) ความหวัง (β=.26, α=.01) การมองโลกในแง่ดี (β=.18,
α=.01) และการปรับฟื้นคืนสภาพ (β=.11, α=.01)
4. ความยึดมั่นผูกพันในการทางานได้รับอิทธิพลทางตรงจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์การ (β=.95, α=.01)
5. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้รับอิทธิพลทางตรงจากความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับองค์การ (β=.41, α=.05)
6. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้รับอิทธิพลทางตรงจากความยึดมั่นผูกพันใน
การทางาน (β=.49, α=.01)
7. ความยึดมั่นผูกพันในการทางานได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ (β=.17, α=.01)
8. ความยึ ดมั่น ผู กพัน ในการทางานได้รับอิทธิพลทางอ้ อมจากคุณภาพพนักงาน (β=.10,
α=.05) และความสัมพันธ์ในสถานประกอบการ (β=.09, α=.05) โดยที่ค่าอิทธิพลของตัวแปรการ
พัฒนาพนักงานไม่มีนัยสาคัญทางสถิตจิ ึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยเพียงบางส่วน
9. ความยึดมั่นผูกพันในการทางานได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากความมั่นใจในความสามารถของ
ตนเอง (β=.14, α=.01) ความหวัง (β=.25, α=.01) การมองโลกในแง่ดี (β=.17, α=.01) และการ
ปรับฟื้นคืนสภาพ (β=.10, α=.01)
10. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ (β=.15, α=.01)
11. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากคุณภาพพนักงาน
(β =.09, α=.05) และความสั ม พั น ธ์ ใ นสถานประกอบการ (β =.08, α=.05) โดยที่ ค่ า อิ ท ธิ พ ลของ
ตัวแปรการพัฒนาพนักงานไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยเพียงบางส่วน
12. พฤติกรรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ ก ารได้รั บอิ ทธิพลทางอ้ อมจากความมั่น ใจใน
ความสามารถของตนเอง (β=.13, α=.01) ความหวัง (β=.23, α=.01) การมองโลกในแง่ดี (β=.15,
α=.01) และการปรับฟื้นคืนสภาพ (β=.10, α=.01)
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13. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับองค์การ (β=.47, α=.01)
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยพบว่า แบบจาลองสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่ส่วนใหญ่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยย่อย ซึ่งในการอภิปรายผลขอเสนอเป็นประเด็นสาคัญดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง จากผลการวิจัยพบว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (0.17**) สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมาซึ่ง
พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์การ (Gkorezis; & Petridou. 2017) อธิบายได้ว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ เป็น
สภาวะด้านจิตใจของพนักงานที่ได้หลอมรวมตนเองเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ ยอมรับเอกลักษณ์
ขององค์การเข้ามาเป็นของตน ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีผลช่วยสนับสนุนเอกลักษณ์
ขององค์การ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในเชิงจริยธรรมขององค์การ ทาให้พนักงานเกิดการยอมรับและ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
ประเด็นที่สอง ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากการจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ (ได้แก่ คุณภาพพนักงาน (0.10*) และความสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ (0.09*)) สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมาซึ่งพบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การได้แก่ กิจกรรมพัฒนาแรงจูงใจ (Ming; Ganli; & Fulei. 2014) และ
ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก าร (Frenkel; & Yu. 2011) อธิ บ ายได้ ว่ า ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับ องค์การเกิดจากพนักงานเชื่อมั่นว่า องค์การประกอบด้วยพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถ ตั้งใจในการทางานอย่างเต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้น ซึ่งมีผลช่วยสนับสนุน
เอกลักษณ์ขององค์การ ส่วนในด้านความสัมพันธ์ในสถานประกอบการนั้น พนักงานมีโอกาสเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ร่วมกันพัฒนาความรู้ และความคิดใหม่ๆ ซึ่งสภาพทางสังคมเหล่านี้ย่อมเป็นผลช่วยสนับสนุน
เอกลักษณ์ขององค์การ มีผลทาให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
ส่วนองค์ประกอบด้านการพัฒนาพนักงานที่ไม่พบอิทธิพล อาจเป็นเพราะพนักงานไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับเจตนารมณ์ขององค์การ รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระ ไม่ได้มองว่าเป็นความทุ่มเทขององค์การที่จะ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งในประเด็นนี้ควรจะต้องศึกษาเชิงลึกต่อไป
ประเด็นที่สาม ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากตัว แปรทุน ทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวก สอดคล้ องกับผลการวิจัยที่ผ่ านมาที่ พบว่า ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ (Norman; et al.
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2010) อธิบายได้ว่า สภาวะด้านจิตใจของพนักงานทั้ง 4 ด้าน มีผลช่วยสนับสนุนการเผชิญต่อสภาวะ
ปัญหาและภาระงาน มั่นใจในการวิเคราะห์ปัญหา มีความหวังว่าจะสามารถคิดหาวิธีการทางานเพื่อ
แก้ไขปัญหา เชื่อว่า ทุกปัญหามีทางออก มองว่าตนเองประสบความสาเร็จ และมักมองในด้านดีอยู่
เสมอ ซึง่ มีผลช่วยสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
ประเด็นที่สี่ ผลการวิจัยพบว่า ความยึดมั่นผูกพันในการทางานได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ (0.95**) รวมทั้งได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ (0.17**) การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ (ได้แก่ คุณภาพพนักงาน (0.10*) และความสัมพันธ์
ในสถานประกอบการ (0.09*)) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (ได้แก่ ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
(0.14**) ความหวัง (0.25**) การมองโลกในแง่ดี (0.17**) และการปรับฟื้นคืนสภาพ (0.10**)) สอดคล้อง
กับผลการวิจัยที่ผ่านมาซึ่งพบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในการทางานได้แก่
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ (Esmaeelinezhad; et al. 2015) การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ (Albdour; & Altarawneh. 2012) ระดับของโอกาสในการพัฒนาตนเอง (Bakker; & Bal.
2010) การรับรู้ความสามารถของตน และการมองโลกในแง่ดี (Roux. 2010) อธิบายได้ว่า ความยึดมั่น
ผูกพันในการทางานเป็นความรู้สึกเต็มเปี่ยมด้วยพลัง มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นที่จะทางาน
เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นผลจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลมาจากความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ รวมทั้งเกิด
จากพนักงานมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ดี มีผลร่วมกันทาให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในการทางานซึ่งเป็น
สภาวะจิตใจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
ประเด็นที่ห้า ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ก ารได้รับอิทธิพล
ทั้งทางตรง (0.41*) และทางอ้อม (0.47**) จากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากความยึดมั่นผูกพันในการทางาน (0.49**) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ (0.15**) การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ (ได้แก่ คุณภาพพนักงาน (0.09*) และ
ความสั ม พั น ธ์ ใ นสถานประกอบการ(0.08*)) ทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก (ได้ แ ก่ ความมั่ น ใจใน
ความสามารถของตนเอง (0.13**) ความหวัง (0.23**) การมองโลกในแง่ดี (0.15**) และการปรับฟื้น
คืนสภาพ (0.10**)) สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งพบตัวแปรที่มีความสั มพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดีขององค์การ ได้แก่ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ องค์การ (Demir.
2015) ความยึดมั่นผูกพันในการทางาน (Ram; & Prabhakar. 2011) ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ (Kumar; & Priyadarsini. 2017) และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Nafei. 2015) อธิบายได้ว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่พนักงานแสดงออกนั้น ทั้งการช่ วยเหลืองานของเพื่อน
ร่วมงาน ให้คาแนะนาเพื่อนร่วมงานในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแม้ไม่
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มีการสอดส่องควบคุม อดทนไม่ร้องเรียนปัญหาเล็กๆน้อยๆ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลาย
ส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ การจัดการทุน มนุ ษย์ ในองค์การ รวมทั้งทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกทาให้ พนักงานเกิด
พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์เกินกว่าที่คาดหวัง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี ผลการวิจัยยืนยันแนวคิดทฤษฎีที่ได้อธิบายแนวคิดเอกลั กษณ์
ทางสังคมและการหลอมรวมพนักงานเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ โดยค้นพบตัวแปรเชิงสาเหตุคือ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การจัดการทุนมนุษย์ขององค์การ และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
และตัวแปรผลลัพธ์ คือ ความยึดมั่นผูกพันในการทางานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ในการพัฒนาทฤษฎีจึงควรขยายการอธิบายช่องทางการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ทั้ง
ปัจจัยที่มาจากตัวพนักงานและปัจจัยสภาพแวดล้อม รวมทั้งขยายการอธิบายผลลัพธ์ทั้งทางด้านจิตใจ
และพฤติกรรม เพื่อให้ทฤษฎีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ ผลการวิจัยพบอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุไปใช้ประโยชน์ในเชิง
ปฏิบัติโดยมุ่งเน้นไปที่พนักงาน หัวหน้างาน และองค์การดังนี้
1. พนักงาน ตามที่พบปัจจัยเชิงสาเหตุคือ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ควรที่พนักงานต้อง
พัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของตนเองเพราะจะช่วยให้ สามารถปรับตัวต่อภาระงานและสภาพ
ปัญหา สนับสนุนให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในการทางาน และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งจะนาพามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของตัวพนักงานเอง
2. หัวหน้างาน ควรต้องทาความเข้าใจถึงประโยชน์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์การทั้งต่อตัวพนักงาน องค์การและหัวหน้างาน จึงควรต้องสร้างปัจจัย สนับสนุน เช่น การเปิด
โอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งด้ านการจัดการทุนมนุษย์
ขององค์การโดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน การชมเชยและเผยแพร่ผลงานที่ สะท้อนถึง
คุณภาพของพนักงาน การอธิบายให้พนักงานเล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาพนักงาน เป็นต้น
3. องค์การ ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
สนั บ สนุ น ให้ พนั กงานได้มีส่ ว นร่ ว มในรูปแบบต่างๆ สร้างเป็นค่านิยมและวัฒ นธรรม อาจจัด การ
ประกวด แข่งขัน เผยแพร่ผลงาน ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและเวลา พิจารณาว่ากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการสร้างเอกลักษณ์ ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งส่วนการ
จัดการทุนมนุษย์ในองค์การ ให้ความสาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การ การชมเชยและ
เผยแพร่ผลงานที่สะท้อนถึงความสามารถของพนักงาน ด้านการพัฒนาพนักงานควรชี้แจงทาความ
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เข้าใจกับพนักงานว่า เป็นความทุ่มเทขององค์การในการส่งเสริมความก้าวหน้า ให้พนักงานเข้าใจ
เจตนารมณ์และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ซึง่ จะส่งผลดีต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. เพื่อให้ความสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างกว้างขวางมากขึ้น ในการวิจัย
ต่อไปควรนาตัวแปรไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในองค์การประเภทอื่น ซึ่งอาจจะต้องศึกษาวิเคราะห์
ค้ น หาปั จ จั ย สาเหตุ ที่ เ ป็ น คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะองค์ ก าร เพื่ อ ให้ ส ามารถน าตั ว แปรไปใช้
ประโยชน์ได้ ส อดคล้ องกับ องค์การมากขึ้น เช่น ด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมขององค์การซึ่ งย่ อม
แตกต่างกันในองค์การธุรกิจค้าปลีก โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร
2. ในการวิจัยนี้ได้เลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิง
สาเหตุและผลของตัวแปร แต่ในการอธิบายเชิงเหตุและผลที่ชัดเจนย่อมจะยังไม่สามารถอธิบายได้
ลึกซึ้งจากในงานวิจัยเดียว จึงควรต้องค้นหาเหตุผลมาอธิบายในประเด็นสาคัญต่างๆ โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ เช่น ประเด็นไม่พบอิทธิพลขององค์ประกอบด้านการพัฒนาพนักงาน รวมทั้ง
สามารถศึกษาตัวแปรได้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
4. ในการศึกษาตัวแปรผลลัพธ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การในการวิจัยครั้งต่อไปควร
ศึกษาตัวแปรด้านสุขภาวะทางด้านจิตใจ เช่น สุขภาพจิต คุณภาพชีวิตการทางาน เพราะตัวแปรความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับองค์การอธิบายการจัดตนเองเข้ากลุ่มสังคม การยอมรับเอกลักษณ์ขององค์การเข้ามา
เป็นของตน ลักษณะตัวแปรจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลทางบวกต่อสุขภาวะทางด้านจิตใจของพนักงาน
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การสร้างความหมายของวีรบุรุษในภาพยนตร์เรื่อง แบทแมน
The Signification of Heroes in the Film “Batman”
เอกจุมพล หาญณรงค์1 ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี2

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการสร้างความหมายของวีรบุรุษในภาพยนตร์เรื่อง แบทแมน นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเคราะห์การสร้างความหมายของแบทแมน ในฐานะวีรบุรุษหรือตัวละครนาของภาพยนตร์แนววีรบุรุษ สืบสวน
ระทึกขวัญที่กากับโดยคริสโตเฟอร์ โนแลน โดยที่มาของภาพยนตร์มาจากความคิดของคริสโตเฟอร์ โนแลน และ
เดวิด เอส โกเยอร์ ซึ่งเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ร่วมกัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ในความหมายของวีรบุรุษ
ตามแนวทางการศึกษาสัญญะวิทยา แนวคิดเรื่องวีรบุรุษ แนวคิด The Good Eye แนวคิดเรื่องจิตวิทยาของ แสง สี
องค์ประกอบเชิงพื้นที่ภาพยนตร์ และการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ การเปรียบเทียบคู่ตรงข้าม
ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ภาพยนตร์มีการสร้างความหมายวีรบุรุษแบบแบทแมน จากการเป็นวีรบุรุษที่
มีสัญลักษณ์ทางรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดคุณลักษณะที่มีการสร้างความหมายของคาว่า “วีรบุรุษ” ในเรื่องต่างๆ
ที่จะบ่งบอกถึงการสร้างความหมายของวีรบุรุษ โดยการเล่าเรื่องผ่านตัวละครแบทแมนตามคุณลักษณะทางด้าน
ทัศนคติเรื่องการพิสูจน์เรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง เรื่องความต้องการพัฒนาอาวุธ เรื่องการเป็นปัจเจกชนนั้น อธิบายผล
ของความหมายของวีรบุรุษได้ว่า คือผู้ที่มุ่งสู่การค้นหาความรู้ มีความสามารถทางวิชาการที่จะจัดการสิ่งไม่ดีออกจาก
สังคมและคือผู้ที่สามารถพัฒนาอาวุธต่างๆ เพื่อปกป้องพลเมือง ส่วนการเล่าเรื่องตามคุณลักษณะทางด้านมุมมอง
และความเชื่อในเรื่องการสร้างความถูกต้อง เรื่องการมีทั กษะและฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัว เรื่องการมีสติปัญญา
ทางทฤษฏี วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี นิ ติ เ วช นิ ติ เ คมี และเรื่ อ งการช่ ว ยเหลื อ ฝ่ า ยกฎหมายนั้ น อธิ บ ายผลของ
ความหมายของวีรบุรุษได้ว่า คือผู้ที่มีความเชื่อในกระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม และยังเป็นผู้
ที่มีความอดทน เข้มแข็ง มีการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะการป้องกันตัวหลายอย่าง คือผู้ที่มีความสามารถในทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่วนคุณลักษณะนิสัยของวีรบุรุษแบบแบทแมนในเรื่องการซ่อนเร้น ปลอมแปลงตัวเอง เรื่อง
การมีคุณธรรม มีศรัทธาต่อความดีและมีความเสียสละนั้น อธิบายผลของความหมายของวีรบุรุษได้ว่า คือผู้มีลักษณะ
ปิดบัง ซ่อนเร้นตัวตนที่แท้จริง โดยจะออกปฏิบัติภารกิจภายใต้เครื่องแต่งกายที่เป็นสัญลักษณ์ มีการเข้าช่วยเหลือ
ทางฝ่ายกฎหมายในเรื่องที่กฎหมายไม่สามารถทาได้ และคือผู้มีความเชื่อมั่นว่าสังคมยังแก้ไขได้ สุดท้ายวีรบุรุษคือผู้
ที่มคี วามเสียสละ
คาสาคัญ : การสร้างความหมาย แบทแมน วีรบุรุษ สัญลักษณ์
1
2

นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ABSTRACT
The Research of The Signification of Heroes in the Film “Batman”. Is mainly for analysis
the characters of Batman in term of hero as a main actor of a heroic, investigating and thrilling film
directed by Christopher Nolan and Co. written by Christopher Nolan and David S. Goyet. The plot
is from the qualitative analysis of hero of semiology education inclusive of the “Good Eye” concept,
color and light concept, basic elements of film concept and figurative and comparative opposite
concept.
As a result of the analysis, the film formed a “Batman” as a solid hero and created the
true meaning of the “Hero” in the various heroic films. The study found that a Batman Hero was
plotted as a clear and concrete symbol. This “Heroic” symbol has created an attitude of a selfproof character. Weapon development and individuality can be linked to an explanation of the
meaning of the hero. He aims to intelligence and knowledge. Those factors can differentiate and
manage the bad people from social and develop weapon to perfect people. Moreover, strong
telling about the right and correct attitude, self-defense and training ability, theory of scientistthink, technology, forensic laboratory and chemistry and legal support can also be a part of
explanation of hero. Hero believes in legal process and justice process. He has specific endurance,
many training in self-defense and abilities in science and technology. The characters of Batman
about surreptitious, disguise, moral, good faith and dedication are depicted that hero will not show
himself. He will perform missions by symbolic dress. He can bring illegality to legal process and
strongly believe that everything can be corrected. Last by not least, Hero is a sacrificer.
Keywords: The signification, Batman, Heroes, Symbol

บทนา
โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอ มนุษย์จึงต้องการการปกป้องคุ้มครองจากผู้มี
พลังอานาจเหนือกว่าตนเองอยู่เสมอ ดังนั้น บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสมในการเป็นผู้นา มีความ
กล้าหาญ มีความแข็งแกร่ง มีความแน่วแน่ และอุดมการณ์ที่จะลุกขึ้นมาต่อสู่กับความเลวร้าย เราจะ
เรียนบุคคลผู้นั้นว่า “วีรบุรุษ” (Hero) ณัฐ สุขสมัย, (2551) ในทฤษฏีหน้าที่นิยม (Functionalism)
ได้อธิบายว่า ปกติเมื่อมนุษย์เราเกิดความต้องการ (Need) ในสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความต้องการในเด็ก
และวัยรุ่นนั้น เด็กเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายถึง “ความอ่อนแอ” ดังนั้นเด็กจึงเกิดความต้องการ
แสวงหา “ความแข็งแกร่ง” มาเป็นที่พึ่งอยู่เสมอ ซึ่งถ้าไม่สามารถหาได้จากโลกแห่งความเป็นจริงได้
เด็กก็จะสามารถแสวงหาสิ่งนี้ได้จากโลกแห่งจินตนาการทดแทน ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ รวมไปถึงลักษณะ
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ความต้องการของปัจเจกบุคคลที่ไม่ใช่แต่เฉพาะวัยเด็กเท่านั้น ที่มีพฤติกรรมการแสวงหาความต้องการ
เพื่อที่จะเติมเต็มในสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถหาได้ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่รวมไปถึงบุคคลทุกเพศ
ทุกวัยด้วยเช่นกัน การที่ปัจเจกบุคคลเกิดความกดดันหรือความเครียดจากสภาวะทางสังคม อาจจะ
เป็นปัญหาที่ได้ประสบพบเจอมาในชีวิตประจาวัน หรือความกดดันจากหน้าที่การงานก็ตาม ปัจเจก
บุ คคลก็จ ะเกิด ความต้ องการ และแสดงอกมาเป็น กิ จกรรม (activities) เพื่อสนองตอบต่ อ ความ
ต้องการของตนเอง โดยเฉพาะพฤติกรรมการเปิดรับสื่ อประเภท “วีรบุรุษ” อาจจะจากสื่อประเภท
หนังสือการ์ตูน ละครโทรทัศน์ หรือจากภาพยนตร์ ก็เพื่อที่จะต้องการตอบสนองในความต้องการที่
เกิดขึ้น เพียงแต่เมื่อมันไม่สามารถเป็นไปได้ในโลกแห่งความจริง อย่างน้อยก็สามารถที่จะทดแทนได้ใน
โลกแห่งจินตนาการผ่านสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งมันอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาได้โดยตรง เพียงแต่นามาแก้ขัด
หรื อ เพื่ อ สร้ า งความหวั ง ให้ กั บ ชี วิ ต เท่ า นั้ น ( Alternative Function/Function Equivalence)
(กาญจนา แก้วเทพ, 2544) โดยทั่วไปแล้ว ความหมายของคาว่า “วีรบุรุษ” (Hero) นั้น ได้มีผู้ให้คา
นิยามเอาไว้หลากหลาย ดังเช่ น Campbell (1973) กล่าวว่าวีรบุรุษคือ ผู้ที่มีลักษณะพิเศษเหนือกว่า
มนุษย์ธรรมดา ซึ่งเป็นเหมือนกับผู้ ที่ตายแล้วแต่กลับมาเกิดใหม่ เพื่อมาทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลั งที่
สร้างสรรค์ และให้ความช่วยเหลือแก่มนุษยชาติ โดยลักษณะการกาเนิดของวีรบุรุษอาจมีจุดกาเนิดที่
แตกต่างกัน เช่น อาจเกิดมาจากสภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะเป็นการรวมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์
หรือเป็นผู้มีอานาจมาเกิดใหม่ หรืออาจจะเกิดมาจากมนุษย์ธรรมดา แต่โชคชะตาได้กาหนดให้ทาในสิ่ง
ที่ยิ่งใหญ่
ณัฐ สุขสมัย, (2551) ได้กล่าวว่า Bob Kane แห่งสานักพิมพ์ D.C. Comics ได้สร้างวีรบุรุษ
ด้านมืดสวมชุดดา “Batman” ออกมาในปี ค.ศ. 1939 โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพร่างเครื่อง
ร่อนที่มีปีกคล้ายค้างคาวของลีโอนาโด ดาวินซี (Leonardo Da Vinci) รวมกับบรรยากาศและบุคลิก
สองด้านอย่างเป็นมหาเศรษฐีเพลย์บอยในเวลากลางวัน เป็นฮีโร่ในยามค่าคืนจอง บรูซ เวย์น (Bruce
Wyan) ก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพฤติกรรมของ ดั๊กกลาส แฟร์แบ๊งก์ส (Douglas Faibanks)
ในภาพยนตร์ The Mask of Zorro ค.ศ. 1921
ประเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์ , (2546) ได้ ก ล่ า วว่ า โดยความมื ด หม่ น ของแบทแมน และ
พฤติกรรมที่แตกแยก (Splitting) ของเขาเป็นผลมาจากการเห็นพ่อแม่ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตา ด้วย
เหตุนี้ทาให้แบทแมน มีความมุ่งมั่นที่จะกวาดล้างอาชญากรรมออกไปจากเมืองก๊อทแธม (Gotham)
บ้านเกิดของเขาให้หมดสิ้นไป แม้ว่าจะต้องดาเนินการแบบผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ตาม
ซึ่งจากจุดนี้กล่าวได้ว่าแบทแมน มีลักษณะของความเป็น “วีรบุรุษ” ที่แตกต่างกับวีรบุรุษใน
ภาพยนตร์อื่นอย่าง เช่น Superman อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ลักษณะการทาหน้าที่ของแบทแมนนั้น
แม้ว่าจะมีหน้าที่เพื่อกอบกู้วิกฤตที่เกิดขึ้นเหมือนวีรบุรุษทั่วๆ ไป แต่ด้วยลักษณะเฉพาะของแบทแมน
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ที่สวมชุดดายามค่าคืนและออกดาเนินการปราบปรามอาชญากรรมอยู่นอกกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่กรม
ตารวจของเมืองรับไม่ได้ จึงต้องดาเนินการจับกุมตัวแบทแมนในฐานะของอาชญากรคนหนึ่ง เช่นกัน
นอกจากนั้น ภาพลักษณ์ของแบทแมนที่หากจะว่ากันตามตรงแล้ว ก็คือลักษณะของผู้ป่วยทางจิต หรือ
ผู้ป่วยบุคลิกภาพแตกแยก (Dual Personality) นั้น ยังมีลักษณะที่ไม่น่าพิศสมัยต่อชาวเมืองก๊อทแธม
ทาให้ปฏิบัติการของแบทแมนไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่าใดนัก ในประเด็นนี้ เราไม่สามารถ
นิยามแบทแมนในลักษณะของวีรบุรุษ (Hero) โดยทั่วไป ซึ่งผู้วิจัยจะได้นามาศึกษาโดยการวิเคราะห์
ตามแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ ยวกับวีรบุรุษ ทฤษฏีสัญวิทยา แนวคิดองค์ประกอบภาพยนตร์และภาษา
ภาพยนตร์ และการวิเคราะห์ภาพแบบ Good Eye
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการสร้างความหมายของวีรบุรุษที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง แบทแมน
ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะภาพยนตร์เรื่องแบทแมนในศตวรรษที่ 21 รวม 3 ตอนที่สามารถ
รับชมได้ในรูปแบบ DVD คือ
1. แบทแมน บีกินส์, Batman Begins 2005 พ.ศ. 2548
2. แบทแมน เดอะ ดาร์ค ไนท์, Batman The Dark Knight 2008 พ.ศ. 2551
3. แบทแมน เดอะ ดาร์ค ไนท์ ไรส์, Batman The Dark Knight Rise 2012 พ.ศ. 2555
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรมในการ
ยอมรับการเป็นวีรบุรุษในสังคม
2. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดกระบวนการสร้างความหมายใหม่ ของคาว่าวีรบุรุษในสังคม
และวัฒนธรรมสืบต่อไป

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง การสร้างความหมายวีรบุรุษจากภาพยนตร์เรื่องแบทแมน เป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบการสร้างความหมายของวีรบุรุษตามคุณสมบัติของการเป็นวีรบุรุษ โดยผู้วิจัยได้
จาแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ
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1. องค์ป ระกอบการวิเ คราะห์ ต ามแนวคิด เรื่ อ ง The good eye เพื่อวิเคราะห์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความหมายและการสร้างความหมายของวีรบุรุษแบบ แบทแมน ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ตามกรอบเรื่องแนวคิดสายตาที่ดี หรือ The good eye จะประกอบด้วยการสร้างความหมาย
ผ่าน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านเนื้อหา มิติด้านสี มิติด้านการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ มิติด้านแสง และมิติ
ด้านการแสดงออกเชิงอารมณ์ของภาพ
2. การวิเคราะห์การสร้างความหมายตามแนวทางการศึกษาสัญญะวิทยาโดยอาศัยแนวคิด
ต่างๆ ได้แก่ แนวคิดภาษาภาพเชิงเทคนิค แนวคิดการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ แนวคิดการเปรียบเทียบคู่
ตรงข้าม
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถนาเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องการสร้างความหมายของวีรบุรุษแบบแบทแมนจากภาพยนตร์ทั้ง 3 ภาค
นั้ น ผู้ วิจั ย พบว่าภาพยนตร์ เรื่ อ งแบทแมนได้ประกอบสร้ างลั กษณะของวีรบุ รุษ แยกประเด็ น การ
วิเคราะห์ ได้ 3 วิธี คือ 1) การวิเคราะห์ โ ดยศึกษาผ่านการวิเคราะห์ ลั กษณะของตัว ละคร 2) การ
วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร และ 3) วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่อง ทาให้ผู้วิจัยพบว่าการ
ประกอบสร้างความหมายของวีรบุรุษแบบแบทแมนสามารถจาแนกการสร้างความหมายคุ ณลักษณะ
ของวีรบุรุษจากเนื้อหาทางรูปธรรม ได้ 10 ประเด็น ได้แก่
1. การสร้างความหมายจากเนื้อหารูปธรรม
1.1 คุณลักษณะของวีรบุรุษเรื่องขจัดความหวาดกลัวมุ่งสู่การค้นหา
ผู้วิจัยพบว่าการสร้างความหมายตามคุณลักษณะของวีรบุรุษข้อนี้เป็นการเริ่มต้นของความเป็น
วีรบุรุษที่เริ่มจากการที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะที่ร่ารวย โดยที่ครอบครัวอาศัยอยู่ในเมืองที่เต็มไป
ด้วยอาชญากร การค้ายาเสพติดผิดกฎหมายจนทาให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นโดย
ไม่คาดคิดจนความหมดศรัทธาในระบบความยุติธรรมซึ่งทาให้ตัวละครวีรบุรุษแบทแมนนั้น มีลักษณะ
ที่จะมุ่งสู่การค้นหาวิธีการที่จะใช้ในการจัดการกับสิ่งไม่ดีในสังคม และสิ่งที่จะทาให้พลเมืองได้รับ
อันตราย
1.2 คุณลักษณะของวีรบุรุษที่มีความเชื่อในกระบวนการยุติธรรม
ผู้วิจัยพบว่า ความหมายของคุณลักษณะของวีรบุรุษแบทแมนตามลักษณะนิสัยในเรื่องความ
เชื่อในกระบวนการยุติธรรมนั้ นจะสื่อความหมายของผู้ที่อยู่ระหว่างคาว่า “ยุติธรรม” กับ “ศาลเตี้ย”
อย่างชัดเจนแม้ว่าโครงสร้างของเรื่องราวเมื่อพิจารณาในภาพยนตร์แต่ละตอนนั้น ยังปฏิเสธไม่ ได้ว่านี่
คือเหตุผลในการสร้างวีรบุรุษขึ้นมา เพราะมีฉากบางฉากที่แบทแมนยังคงตัดสินเหล่าอาชญากรด้วย
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ระบบนีก้ ารใช้ ระบบศาลเตี้ยนี้มีความใกล้เคียงสุ่มเสี่ยงกับการที่วีรบุรุษจะกลายเป็นอาชญากรเสียเอง
สิ่งที่วีรบุรุษแบทแมนเชื่อคือ สังคมที่มีความยุติธรรมจะเป็นแรงขับให้เขาต่อสู้กับเหล่าอาชญากร เมื่อ
สังคมเมืองก็อตแธม เกิดการทุจริต ความโลภ แบทแมนยังคงมองเห็นศักยภาพที่ดี ของผู้คนในเมืองที่
ปฏิเสธการที่จะปล่อยให้สังคมยึดติดกับการเป็นแบบนั้น ในขณะที่พลเมืองก็หวังที่จะได้พบเห็ นกับ
วีรบุรุษที่มีความดี แต่แบทแมนกลับมองเห็นความดีข องพลเมืองมากกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวละคร
วีรบุรุษเป็นผู้มีลักษณะในการสร้างความเชื่อในเรื่องของการทาในสิ่งที่ถูกต้องและการแก้ไขให้เป็นไป
ตามกระบวนการยุติธรรม
1.3 คุณลักษณะของวีรบุรุษที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนายุทโธปกรณ์
ผู้วิจัยพบว่า การสร้างคุณลักษณะของวี รบุรุษให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการพัฒนา
อาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นเรื่องที่วีรบุรุษต้องสร้างขึ้น เพราะแบทแมนคือวีรบุรุษที่เขาเป็นปัจเจกชน ต่อสู้
กับเหล่าอาชญากรด้วยตนเอง และวิถีทางของตนเองฉะนั้นการสร้างอาวุธประจาตัวจึงเป็นเรื่องสาคัญ
คุณลักษณะนี้ปรากฏชัดในเรื่ องการพัฒนา “Batsuit” ในส่วนประกอบหลัก เพราะเป็นอุปกรณ์ที่
สาคัญที่ใช้ในการต่อสู้กับเหล่าร้าย เครื่องแต่ งกายที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันตัวของตัวละครจากการ
ถูกโจมตีทางกายภาพ ชุดค้างคาวจะผลิตจากแผ่น Kevlar และเพิ่มวัสดุอื่นๆ ที่สามารถหยุดกระสุน
และการโจมตีด้วยมีด และทนต่อลูกกระสุนปืน และอาวุธอื่นๆ และในส่วนของยานพาหนะที่ใช้ทั้งใน
ภาพยนตร์ทั้งสามตอน จนกระทั่งในภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย The Dark Knight Rises ที่วีรบุรุษแบท
แมน ได้เข้าไปแก้ไขในส่วนของการบินอัตโนมัติ หรือ “Auto Pilot” โดยภาพยนตร์กาหนดให้อาวุธ
ของแบทแมนมีความพิเศษ และสามารถพัฒนาต่อได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่วีรบุรุษแบทแมนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้
1.4 คุณลักษณะของวีรบุรุษที่ปรากฏว่ามีทักษะในเรื่องศิลปะการป้องกันตัว
ผู้วิจัยพบว่าการมีทักษะในการศึกษาฝึกฝนยุทธวิธีของตัวละครวีรบุรุษนี้ได้ใช้ยุทธวิธีในการ
ต่อสู้กับเหล่าอาชญากร สื่อได้ว่าลักษณะของวีรบุรุษแบบแบทแมนนั้นต้องมีความสามารถและทักษะ
ทางด้านการต่อสู้ป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีและวีรบุรุษต้องมีร่างกายที่มีความแข็งแกร่ง มีสมาธิและ
ความอดทนเป็นอย่างมาก คุณลักษณะที่มีความเป็นอัจฉริยะด้านการต่อสู้ และรู้ที่จะควบคุมการต่อสู้
โดยการฝึกฝนภายในระยะเวลาการฝีกที่ไม่นาน ซึ่งศิลปะการป้องกันตัวที่ตัวละครแบทแมนได้รับการ
ฝึกฝนนั้นเป็นรูปแบบการต่อสู้ ในแบบของวิชานินจาซึ่งได้แก่ การผสมผสานระหว่าง เทควันโด ยูโด
คาราเต้ วิชาจุจิทสึ และ วิชานินจิทสึ ซึ่ง ศิลปะเหล่านี้เป็นเรื่องยากที่บุคคลทั่วไปจะฝึกฝนด้วยการใช้
เวลาไม่นาน โครงเรื่องสร้างตัวละครวีรบุรษแบบแบทแมนมีเวลาในการฝึกฝนที่ไม่มากเพื่อสร้างให้
แบทแมนมีคณ
ุ สมบัติด้านนี้
1.5 คุณลักษณะของวีรบุรุษที่มีสติปัญญาทางวิชาการ ทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ นิติเวช
และนิติเคมี
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ผู้วิจัยพบว่า ภาพยนตร์เรื่องแบทแมนทั้งสามภาคนี้มีการกาหนดให้วีรบุรุษมีความรู้ในเรื่อง
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านนิติเวช นิติเคมี และทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะพบเห็นได้ชัดเจนจากภาค
The Dark Knight Rise ที่เขาได้ใช้เครื่องมือในการพิสูจน์หลั กฐานลายนิ้วมือ ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูล จนถึงการแก้ไขการทางานของใช้เครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่น รวมถึงยานพาหนะ The Bat
เหล่านี้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงการสร้างลักษณะของวีรบุรุษแบทแมนว่า เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้
ซึ่งสามารถนามาเป็นพยานและหลักฐานในการค้นหาอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับคดี และพิสู จน์ได้อย่าง
ถูกต้อง
1.6 คุณลักษณะของวีรบุรุษตามโครงเรื่องที่มีความอดทนสูง
ผู้วิจัยพบว่า การนาเสนอเรื่องราวของความเจ็บปวดจากการที่ถูกทาร้าย ที่ต้อ งมีความอดทน
ที่ทั้งร่างกายและจิตใจในการที่ต้องสูญเสียครอบครัว คนรัก และธุ รกิจ ตลอดจนการดาเนินเรื่องใน
ความยากลาบากภายในเรือนจา คุกใต้ดิน คือการสร้างความหมายในด้านแรงบันดาลใจ โดยการทาให้
ตัวละครต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ามาต่อสู้กับเหล่าอาชญากรเพื่อ
ปกป้องเมืองและชาวเมืองให้พ้นจากเหตุการณ์อันตราย ในขณะที่ตัวของเขาเองประสบกับปัญหา
ต่างๆ แต่ด้วยวีรบุรุษมีลักษณะของความอดทนเมื่อพบกับความยากลาบาก และด้วยความเชื่อว่าผู้คน
ยังต้องการความช่วยเหลือ
1.7 คุณลักษณะของวีรบุรุษในด้านการวิเคราะห์ และการพิสูจน์เรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง
ผู้ วิจั ย พบว่า การสร้ างความหมายของที่วีร บุรุ ษ ให้ มีคุ ณลั ก ษณะในเรื่ อ งการพิสู จน์ และ
วิเคราะห์เหตุการณ์ด้วยตนเองนี้มาจากการมีชีวิตเป็นสองด้าน คือด้านหนึ่งคือมีชีวิตในสังคมของคน
ปกติซึ่งแบทแมนใช้ชีวิตอย่างมหาเศรษฐี ไม่มีความทุกข์ ส่วนอี กด้านหนึ่งเขาทาตัวให้เป็นผู้ พิทักษ์
เมืองและชาวเมือง จากการที่ตัวละครได้รับความสูญเสีย และคิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากฝ่าย
กฎหมายซึ่งสิ่งนี้เป็นเหตุให้มองลงไปถึงเรื่องคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติในการเป็นวีรบุรุษที่ต้องเป็นผู้
ที่มีความวิเคราะห์ พิสูจน์เรื่องต่า งๆ ด้วยตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจในการปราบเหล่าอาชญากร ไม่ใช่
เพียงเครื่องแต่งกาย จากเหตุการณ์ในฉากหลายฉากที่สื่อให้รับรู้ว่าแบทแมนมีการวิเคราะห์และพิสูจน์
ที่มาของหลักฐานต่างๆ เช่นหลักฐานที่เป็นรอยนิ้วมือปรากฏบนหัวกระสุน หรือหลักฐานข้อมูลประวัติ
ส่วนบุคคลในการค้นหาติดตามตัวอาชญากรซึ่งเป็นการสร้างความหมายของวีรบุรุษในเรื่องนี้
1.8 คุณลักษณะของวีรบุรุษที่ปรากฏในเรื่องคุณธรรม และการมีศรัทธาในการทาความดี
ผู้วิจัยพบว่า การสร้างลักษณะของวายร้ายทั้งสามตอน คือการสื่อให้รับรู้จุดอ่อนของวีรบุรุษ
แบทแมนในเรื่องการเชิดชูคุณธรรมและความดี มีอุดมการณ์ยึดมั่นในคุณธรรม ซึ่งภาพยนตร์สื่อให้รับรู้
ได้จากเรื่องราวของเหล่าวายร้ายที่พยายามทาให้แบทแมนหมดศรัทธาในเรื่องคุณธรรมแต่ไม่มีใครทา
ได้ เพราะสิ่งที่วายร้ายทั้งสามคนนี้มีเหมือนกันคือความเชื่อที่ว่า มนุษย์จะมีบางสิ่งที่แยกความดีที่สุด
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และความเลวร้ายที่สุดออกจากกันได้ นั่นคือมนุษย์จะสามารถแยกแยะว่าสิ่งไหนคือดี สิ่งไหนคือเลว
นั่นคือ หุ่นไล่กา เชื่อว่าเมื่อมนุษย์ปล่อยให้ความกลัวครอบงาจิตใจมนุษย์จะสามารถทาเรื่องที่เลวร้าย
ได้ โจ๊กเกอร์ จะมีความเชื่อว่ามนุษย์จะเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองเพื่อทาหน้าที่ ในสังคมและมนุษย์ก็จะ
ตัดความสัมพันธ์นั้นและพร้อมที่จะประพฤติตนในทางที่ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางสังคม ส่วน
เบน จะมีความเชื่อว่าการสร้างอุปสรรคทางสังคมขึ้นมาอย่างไม่มีโครงสร้างทางกฎหมายและการเมือง
มนุษย์จะแสดงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและทาลายตัวเองนั่นคือจุดประสงค์ของเขาที่ไม่ได้ต้องการต่อสู้ กับ
ผู้คนแต่ต้องการทาลายสถาบัน จากเรื่องราวนี้สร้างคุณลักษณะให้เห็นว่าเหตุผลที่สาคั ญในการสร้าง
ความหมายของวีรบุรุษในเรื่องนี้ต้องเป็นผู้มั่นคงในความเป็นคนดี และมีสติที่มั่นคง
1.9 คุณลักษณะของวีรบุรุษที่กาหนดมาให้ช่วยเหลือ เหยื่อ และผู้เคราะห์ร้าย
ผู้ วิ จั ย พบว่ า เมื่ อ อธิ บ ายการสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะของวี ร บุ รุ ษ ในเรื่ อ งราวของการให้ ค วาม
ช่วยเหลือนั้น บางเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องขัดแย้งกับเรื่องระบบของบ้านเมือง นั่นคือการใช้วิธีทางด้าน
กฎหมาย ซึ่งภาพยนตร์ยังสร้างภาพลักษณ์ของวีรบุรุษของตัวละครอีกคนหนึ่ง คือ ฮาร์วี่ เดนท์ (Harvy
Dent) ซึ่งแบทแมนยอมรับว่าเขาก็สามารถช่วยเหลือเมือง และชาวเมืองได้โดยไม่ต้องกระทาตามแบบ
แบทแมน เพราะการใช้กฎหมายของฮาร์วี่ เดนท์ สามารถจับกุมเหล่าอาชญากรโดยไม่ต้องต่อสู้และ
สู ญ เสี ย ความหมายของวี ร บุ รุ ษ จึ ง หมายถึ ง ใครก็ เ ป็ น วี ร บุ รุ ษ ได้ ถ้ า คนนั้ น ช่ ว ยเหลื อ เหยื่ อ หรื อ
ผู้เคราะห์ร้ายได้ หากแต่ความแตกต่างในการอธิบายตัวตนของแบทแมนแล้ว คุณลักษณะของแบท
แมนคือ การเป็นวีรบุรุษที่ช่วยเหลือในเรื่องที่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายไม่สามารถเอาผิดเหล่า
วายร้ ายได้ ถึงแม้ทางกฎหมายได้ ควบคุ ม แล้ ว แต่ ก็ ยัง คงไม่ส ามารถตัดสิ น ความผิ ด ได้ ซึ่งต้อ งมา
พิจารณาว่าสังคมมีการยอมรับหรือไม่
1.10 คุณลักษณะของวีรบุรุษที่กาหนดให้มีความเสียสละ
ผู้วิจัยพบว่า การสร้างความหมายในเรื่องการเสียสละได้แม้แต่ชีวิตตนเองในตอนท้ายเรื่องของ
ภาคสุดท้ายเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับว่ายิ่งใหญ่ทั้งในเหตุการณ์ จริง และในภาพยนตร์ที่สรรเสริญผู้ที่
เสี ย สละตนเองเพื่อผู้ อื่น เสมอ สุ ดท้ายวีรบุรุษจะเป็นผู้ ที่ถูกลื ม และจะมีวีรบุรุษ เกิดขึ้นใหม่เ สมอ
ในขณะที่สังคม และชาวเมืองยังเรียกร้องขอความช่วยเหลืออยู่ สิ่งที่คงเหลือในความทรงจาจะเป็น
เพียงอนุสาวรีย์ เพื่อระลึกถึงความเสียสละของวีรบุรุษก็ตาม การสร้างความหมายที่กาหนดให้วีรบุรุษ
แบทแมนเป็นผู้ซึ่งเต็มไปด้วย ความกล้าหาญ การเสียสละ จะยังคงเป็นเหตุผลที่สังคมยังต้องการ
วีรบุรุษอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัย
2 การสร้างความหมายจากจิตวิทยาของสี
ผลการวิจัยพบว่าภาพยนตร์เรื่องแบทแมนทั้ง 3 ภาคได้มีกระบวนการสร้างความหมายตาม
คุณลักษณะที่สะท้อนในเนื้อหาการสร้างความหมายจากจิตวิทยาของสีไว้ ซึ่งประเด็นคุณลักษณะของ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
26

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

วีรบุรุษในเรื่องการขจัดความหวาดกลัวมุ่งสู่การค้นหา และในเรื่องที่วีรบุรุษมีความอดทนสูงจะใช้สีดา
และสีโทนมืด ซึ่งสีดาจะให้ความรู้สึกถึงความสิ้นหวัง ความเศร้า ความชั่วและทารุณโหดร้าย ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับจิตใจของตัวละครวีรบุรุษในขณะนั้น ส่วนประเด็นคุณลักษณะชองวีรบุรุษในเรื่องการ
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนายุทโธปกรณ์ จะพบว่าวีรบุรุษแบทแมนใช้สีดาเป็นชุดเสื้อเกราะ ผ้า
คลุม และหน้ากาก ตลอดถึงยานพาหนะที่ต้องการให้เปลี่ยนเป็นสีดาเนื่องจากสีดาคือสีที่สื่อความ
หมายถึงการควบคุมและพลังอานาจ ความรอบรู้ ความน่าเกรงขามและยังสื่อถึงความรู้สึกลึกลับ

ภาพที่ 1 ชุดเกราะแบทแมนซึ่งตัวละครกาหนดให้เป็นสีดา
ที่มา : DVD ภาพยนตร์เรื่อง Batman Begin 2005 พ.ศ. 2548
3 การสร้างความหมายจากการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่
การจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่โดยการทาให้วัตถุหลักมีความชัดเจนท่ามกลางวัตถุที่เลือนราง
นั้น ผู้วิจัยนามาใช้ในการอธิบายในคุณลักษณะของวีรบุรุษในการสร้างความหมายเรื่องพิสูจน์เรื่อง
ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยปรากฏภาพหน้าของ บรูซ เวย์น ในขณะที่พยายามจะปีนขึ้นมาจากคุกใต้ดินซึง่
ทาให้รับรู้ว่าการพิสูจน์ตัวเองนั้นว่า ความสาเร็จจะทาได้หากมีความตั้งใจและความพยายามของตัวเอง

ภาพที่ 2 ภาพที่มีการจัดให้วัตถุหลักมีความชัดเจนท่ามกลางวัตถุที่เลือนราง
ที่มา : DVD ภาพยนตร์เรื่อง Batman The Dark Knight Rise 2012 พ.ศ. 2555
4 การสร้างความหมายจากการกาหนดมุมกล้อง (Angle) และขนาดของภาพ
ผู้วิจัยพบว่าการกาหนดมุมของภาพตามภาพมุมสายตาหนอน หรือภาพมุมต่า และใช้
ขนาดภาพ Medium Shot ปรากฏในฉากที่แบทแมนพยายามที่จะหนีออกจากคุกใต้ดินที่ต้องใช้ความ
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พยายามอยู่หลายครั้ง จนในครั้ งสุดท้ายที่เขาปีนขึ้นมาได้ด้วยมือเปล่าซึ่งเป็นการพิสูจน์ตนเอง (จาก
ภาพยนตร์เรื่อง แบทแมน เดอะ ดาร์คไนท์ ไรส์) การนามุมมองของภาพแบบสายตาหนอนสื่อความ
หมายถึงความยิ่งใหญ่ของตัวละครในภาพและอธิบายได้ถึงคุณลักษณะของวีรบุรุษในข้อนี้

ภาพที่ 3 ภาพมุมสายตาหนอน ขนาดภาพแบบ Medium Shot
ที่มา : DVD ภาพยนตร์เรื่อง Batman The Dark Knight Rise 2012 พ.ศ. 2555
5 การสร้างความหมายจากมิติของแสง
การใช้ภาพแบบย้อนแสง (Silhouette) หรือภาพที่เป็นเงาดา เป็นการนาเสนอภาพที่มี
การสื่อความหมายด้านอารมณ์ ความเร้าใจ ความลึ กลับได้ดี ภาพย้อนแสงจะไม่ใช่ภาพที่ถ่ ายทอด
เรื่องราวได้ดี แต่จะเสนอเรื่องราวไว้ส่วนหนึ่งให้ผู้ชมได้มีจินตนาการตามได้ ผู้วิจัยพบว่าการใช้ภาพ
ย้อนแสงในการสื่อความหมายเรื่องคุณลักษณะของวีรบุรุษจะมีอยู่ในหลายภาพในแต่ละฉาก โดยภาพ
ย้อนแสงจะเห็นเพียง 2 มิติ ไม่มีสี เพราะฉะนั้นรูปร่างของวัตถุเป็นเรื่องสาคัญ เพราะเงาที่ย้อนออกมา
ต้องดูออกชัดเจนว่าเป็นอะไร และมีความน่าสนใจ เช่น ภาพย้อนแสงในขณะที่แบทแมนบินอยู่บน
ท้องฟ้า จะพบในภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่องเมื่อตัวละครแบทแมนได้ปฏิบัติภารกิจ จะมีการบิน อยู่บน
ท้องฟ้า จะถูกนาเสนอในรูปภาพแบบย้อนแสง จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของวีรบุรุษในประเด็น
ต่างๆ การใช้องค์ประกอบของแสงจะช่วยสร้างความหมายของความเป็นวีรบุรุษในเรื่องการสื่อถึง
ความอุ่นใจ ของการมีวีรบุรุษในการต่อสู้กับเหล่าอาชญากรซึ่งปรากฏว่าแบทแมนคือสัญลักษณ์ขอ
ความช่วยเหลือ

ภาพที่ 4 การนาเสนอภาพแบบย้อนแสง
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ที่มา : DVD ภาพยนตร์เรื่อง Batman Begin 2005 พ.ศ. 2548
6 การแสดงออกเชิงอารมณ์ของภาพ
จากการนาเสนอประเด็นเรื่องบุคลิกลักษณะจากการวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในเรื่อง
การช่วยเหลือเหยื่อ ผู้เคราะห์ร้าย การมีคุณธรรมและศรัทธาในความดี และการเป็นผู้มีความเสียสละ
นั้นผู้วิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์มีการรับรู้การสร้างความหมายได้จากการพิจารณาองค์ประกอบในการ
ใช้โทนสีมืด สีดาและมีภาพการใช้สีขาวซึ่งสื่อความหมายถึงความเลื่อมใสศรัทธา ความดีและความ
ปลอดภัยการใช้มิติของแสงโดยแสงสว่างและความมืดได้อธิบายเหตุการณ์ในขณะนั้น และมีการใช้ มุม
กล้องสื่อความหมายอารมณ์ของภาพแบบ Close Up แสดงภาพท่าทางของตัวละคร และรายละเอียด
ใบหน้าของตัวละครสื่อให้รับรู้เรื่องอารมณ์ของตัวละครอย่างชัดเจน

ภาพที่ 5 ภาพสื่อความหมายผ่านการใช้โทนสีดา การใช้แสงแข็งและมุมกล้องระยะสายตาแบบ
Close up ปรากฏในการสร้างความหมายในเรื่องการเสียสละ
ที่มา : DVD ภาพยนตร์เรื่อง Batman The Dark Knight Rise 2012 พ.ศ. 2555
7. การสร้างความหมายตามแนวทางของสัญญะวิทยา
7.1 การสร้างความหมายด้วยการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ
7.1.1 ประเด็นคุณลักษณะด้านทัศนคติ เรื่องการมีสติปัญญา ทางวิชาการ ทฤษฏี
วิทยาศาสตร์ นิ ติเวช นิ ติ เคมี เรื่ องความเป็นปัจเจกชน และเรื่องความต้องการในการมี อาวุธ มี
ความสามารถในการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยี
ผู้วิจัยพบว่า การสร้างความหมายเรื่องทัศนคติของวีรบุรุษแบบแบทแมนนั้นจะพบได้โดยการ
ใช้การอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบกับวัตถุสิ่งของที่ปรากฏในภาพของฉากนั้ นๆ หรือวิเคราะห์ได้จากบท
สนทนา เช่น ภาพมือที่จับอาวุธขึ้นมาพิจารณา ภาพยานพาหนะที่เป็นของจริง ไม่ได้ทาจากภาพกราฟ
ฟิค ซึ่งแต่ละภาพเป็นการนาเสนอภาพหลายรูปแบบ เน้นถึงรายละเอียดของอาวุธ และรูปร่างของ
ยานพาหนะนั้นอย่างชัดเจน รับรู้ได้ถึงความหมายของอนุภาพความร้ายแรงซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญ
อย่างหนึ่งที่ช่วยให้แบทแมนออกต่อสู้กับเหล่าอาชญากร สื่อความหมายในประเด็นเรื่องความต้องการ
มีอาวุธ และมีความสามารถในการพัฒนา เปรียบได้ว่า การติดอาวุธที่ดีก็ชนะศัตรูได้แล้วครึ่งหนึ่ง ส่วน
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ภาพในถ้าที่แบทแมนมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล และเป็นสถานที่
ส่วนตัวที่แบทแมนปิดบัง หลบหลีก ซ่อนเร้นตัวเอง เปรียบเหมือนการที่ต้องอยู่ในที่ต่า มักจะมองขึ้น
สูง เพื่อให้ตัวเองได้มีความพยายามเพื่อให้เกิดความสาเร็จได้
การสื่อสารจากภาพดังกล่าวมานี้ สามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชม เปรียบได้ว่า การมองสูง
คือการมองไปข้างหน้ า และภาพจาการมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการตรวจสอบ
เรื่องต่างๆ จะเห็นได้จากภาพที่แบทแมนใช้คอมพิวเตอร์เข้าระบบการสืบค้นตัวบุคคล ภาพพิสูจน์รอย
นิ้วมือที่หัวกระสุน หรือภาพที่ใช้เครื่องโทรศัพท์ของขาวเมืองทั้งเมือ งเพื่อสืบค้นที่อยู่ของวายร้ายนั้น
เปรียบได้ว่า ความรู้เปรียบเหมือนมหาสมุทร ซึ่งสื่อความหมายของวีรบุรุษได้ชัดเจน
7.1.2 ประเด็นคุณลักษณะด้านมุมมองและความเชื่อ เรื่องการสร้างความถูกต้อง
เรื่องการมีทักษะฝีกฝนศิลปะการป้องกันตัว และเรื่องการมีสติปัญญา ความสามารถทางวิ ชาการ
ทฤษฏีวิทยาศาสตร์ นิติเวช นิติเคมี
ผู้วิจัยพบว่า การอุปมาอุปไมยทางภาพเป็นแนวทางที่ถูกใช้ในการถ่ายทอดประเด็นเนื้อหาการ
สร้างความหมายเรื่องมุมมองและความเชื่อของวีรบุรุษแบบแบทแมนในเรื่อง การสร้างความถูกต้อง
ซึ่งวิเคราะห์จากฉากที่แบทแมนต้องการมอบตัวและเลิก ปฏิบัติภารกิจเพื่อไม่ต้องการเห็นคนตายด้ว ย
การอยากเป็นแบทแมน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอย่างแบทแมนได้ ซึ่งเป็นการยากที่จะอธิบายให้คนอื่น
เข้าใจ การล้มเลิกภาพลักษณ์ก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นการสร้างความถูกต้อง เปรียบเหมือนการหยุด
เพื่อจะไปต่อ ส่วนภาพที่แบทแมนทรงตัว อยู่บนเสา การใช้ผงระเบิด การต่อสู้แบบนิน จา เป็นการสื่อ
ความหมายได้ว่าการที่จะประสบความสาเร็จนั้นต้องมีการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ แม้จะมีพรสวรรค์แต่
หากไม่ฝึ กฝนก็จ ะไม่ ป ระสบความส าเร็จ การวิเคราะห์ คุ ณลั กษณะของวีรบุ รุษ แบบแบทแมนใน
ประเด็นนี้มีการสร้างความหมายตรงตามการเล่ าเรื่อง และภาพจากซีนในตอนที่แบทแมนได้แสดง
เครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นให้เห็นว่าการพัฒนานี้เป็นไปเพื่อจะให้ใช้ประโยชน์ทางพลังงานไม่ให้มีผลเสีย
กระทบต่อชาวเมือง เป็นการสื่อความหมายว่าวีรบุรุษแบทแมน มีปัญญาประดุจดังอาวุธ
7.1.3 ประเด็นคุณลักษณะนิสัยของวีรุบุรุษแบทแมน ในเรื่องการมีความอดทนสูง
เรื่องการมีความเชื่อในกระบวนการยุติธรรม การมีคุณธรรมและความดี และการมีความเสียสละ
ผู้วิจัยพบว่าการใช้การถ่ายทอดภาพอุปมาอุปไมยในแนวทางวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้สร้าง
ความสนใจและสื่อสารอย่างชัดเจนในเรื่องคุณลักษณะนิสัย เช่น ภาพที่แบทแมนได้รั บการบาดเจ็บใน
การต่อสู้กับเหล่าวายร้าย หลายครั้ง จากการที่ถูกไฟเผา การโดนสารพิษ การถูกโยนกระแทกหลัง ซึ่ง
การสื่อความหมายในเรื่องความอดทนนั้นจะทาให้รับรู้ได้ว่าในการต่อสู้ทุกครั้ง ต้องมีการพลาดพลั้ง
หรือบาดเจ็บ ไม่มีใครชนะโดยไม่มีบาดแผล การอดทนต่อความเจ็บปวดนั้ นต้องมีความเข้มแข็งมาก
ต้องเป็นผู้ที่ไม่อ่อนแอ ไม่ยอมแพ้ เปรียบเหมือนคาพูดที่ว่าถ้าความเจ็บปวดไม่ใช่อุปสรรค เราก็จะผ่าน
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มัน ไปได้ ภาพจากฉากที่แบทแมนนาตัว มร. เหลา อาชญากรข้ามชาติเข้ามาให้ ฝ่ายกฎหมาย สื่อ
ความหมายว่าวีรบุรุษแบทแมนมีความเชื่อว่าเมืองของเขาจะอยู่ รอดได้ด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
เปรียบได้ว่าความยุติธรรมจะมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม ส่วนภาพจากฉากที่แบท
แมนน าอิฐ มาทดสอบแนว และระยะกระสุ นปืนนั้น อธิบายความหมายได้ว่า การพิสู จน์เป็นการ
เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อคาตอบที่สมบูรณ์และครบถ้วน ซึ่งสื่ อความหมายถึงลักษณะนิสัยของวีรบุรุษ
แบบแบทแมน และส่วนภาพจากซีนที่แบทแมนไม่ปล่อยให้โจ๊กเกอร์ตกลงมาตาย แต่กลับช่วยยกขึ้นไว้
สื่อความหมายในเรื่องการมีคุณธรรมและความดี ตามบทสนทนาที่ โจ๊กเกอร์พูดกับแบทแมนว่า “แก
จะไม่ฆ่าฉันเพราะแกมีคุณธรรมที่ผิดที่ผิดทางค้าคออยู่ ” ซึ่งวีรบุรุษมีคุณธรรมและความดีอยู่ในจิ ตใจ
จะพบได้ชัดจากฉากดังกล่าว การมีคุณธรรมเปรียบเหมือนเรือที่ต้องมีหางเสือในการบังคับทิศทางการ
ไปสู่จุดหมาย
7.2 การสร้างความหมายด้วยการเปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้าม
ผลการวิจัยครั้งนี้มีการพบว่าภาพยนตร์แนววีรบุรุษ เรื่องแบทแมนทั้ง 3 ตอนที่นามาวิจัยนั้นมี
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามเพื่อสื่อสารถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
7.2.1 ประเด็นคุณลักษณะนิสัยของวีรบุรุษแบบแบทแมนในเรื่องการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ เรื่องการมีความเชื่อในกระบวนการยุติธรรม การมีคุณธรรมแลความดี และการมี
ความเสียสละ
จากผลการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย ยั ง พบอี ก ว่ า การถ่ า ยทอดความหมายด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บ
ความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามที่ปรากฏในซีนภาพที่วีรบุรุษให้ความช่วยเหลือฝ่ายตารวจที่จับกุมตัวเจ้า
พ่ อ มาเฟี ย ได้ และหาหลั ก ฐานให้ ฝ่ า ยอั ย การสั่ ง ฟ้ อ งตามกระบวนการยุ ติ ธ รรมนั้ น สื่ อ การสร้ า ง
ความหมายว่าความช่วยเหลือของวีรบุรุษจะเป็ นที่ต้องการหรือไม่ ถ้ามีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ
อยู่แล้ว ซึ่งการถ่ายทอดความหมายนั้นอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทาง ส่วนภาพในซีนที่แบทแมนเก็บ
หลักฐานรอยกระสุนจากอิฐก้อนหนึ่งในที่เกิดเหตุ และการทดสอบการยิงผ่านอิฐในระยะต่างๆ สื่อ
ความหมายได้ว่าวีรบุรุษจะเก็บข้อมูลเพื่ อวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยการอ่านข้อมูลจากหลักฐานที่ผ่าน
การเปรียบเทียบด้วยตัวเองสื่อให้รับรู้เรื่องคุณลักษณะในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน ส่วนภาพจากซีนที่
แบทแมนได้ลักพาตัว มร.เหลาข้ามประเทศมาเพื่อรับการตัดสินในกระบวนการยุ ติธรรมนั้น ปรากฏ
ฉากที่แบทแมนใช้ระเบิดกระจกอาคารเพื่อนาตัวขึ้นเครื่องบินอย่างผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายไม่
สามารถส่งตัวผู้ร้ายได้จะเห็นความเปรียบเทียบโดยผ่านมิติการใช้แสงสื่อความหมายถึงการกระทาของ
วีรบุรุษนั้นสื่อได้ทั้งด้านมืดและด้านสว่าง คือการทาถูก หรือทาผิด และภาพจากฉากที่เรือสองลาที่ลา
หนึ่งอพยพนักโทษ และอีกลาหนึ่งอพยพนักธุรกิจและครอบครัวออกจากเมืองมีการเปรียบเทียบคู่ตรง
ข้ามจากเรือสองลาอย่างชัดเจนและสื่อความหมายให้กับลักษณะของวีรบุรุษในเรื่องที่มีความศรัทธาใน
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ความดีได้เป็ น อย่ างดี ภาพในการวิเคราะห์ ผ่ านการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้ามเรื่องสุ ด ท้า ยของ
ประเด็นลักษณะนิสัยเรื่องการเสียสละคือภาพที่วีรบุรุษขับยานพาหนะ The Bat นาระเบิดนิวเคลียร์
ออกไปทิ้งกลางอ่าว ภาพได้เปรียบเทียบในขณะที่ระเบิดนิวเคลียร์ลอยอยู่ท่ามกลางอาคารตึกสูงสื่อถึง
ความน่าหวาดกลัว ตื่นเต้น ต่อมาภาพระเบิดนิว เคลียร์ลอยออกไปกลางอ่าว สื่อให้รับรู้ถึง ความรู้สึก
โล่งใจ และปลอดภัย โดยซีนทั้งหมดคือองค์ประกอบการสร้างความหมายถึงคุณลักษณะของวีรบุรุษ
เรื่องการมีความเสียสละ
7.2.2 ประเด็นคุณลักษณะในด้านทัศนคติของวีรบุรุษแบบแบทแมนในเรื่องปัจเจก
ชน ต่อสู้โดยลาพัง
ผู้ วิ จั ย พบว่ า ภาพเปรี ย บเที ย บคู่ ต รงข้ า มในการท างานของระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ อ ยู่ ใ น
ยานพาหนะรถทัมเบลอร์ โดยตั้งระบบการสั่งแบบอัตโนมัติจากการตั้งเวลา ด้วยคาสั่ง พัก และคาสั่ง
โจมตีสื่อความหมายว่าแบทแมนสามารถสร้างฟังก์ชั่นคาสั่งถูกต้อง และสามารถคานวณเวลาไว้ถูกต้อง
แม่นยา ซึ่งความสาคัญของความเป็นปัจเจกชน แปลว่า กล้าที่จะรู้จักและคิดเพื่อตัวเอง
ผู้ วิจั ย พบว่าการน าภาพจากซีนในการวิเคราะห์ ความหมายของวีรบุรุษแบบแบทแมนมา
ถ่ายทอดผ่านเรื่องการอุปมาอุปไมย และการเปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามนั้น เป็นการจัด
องค์ประกอบจากฉาก และเรื่องราวในภาพยนตร์ สื่อให้เห็นในคุณลักษณะของการสร้างความหมาย
วีรบุรุษ โดยภาพจะทาหน้าที่ผสมผสานให้เกิดการเปรียบเทียบ ให้เห็นคุณลักษณะที่ชัดเจน ผู้ศึกษา
สามารถรับรู้และประเมินคุณค่าถึงข้อดีและข้อเสียไปในทิศทางเดียวกันกับที่ผู้วิจัยจัดทาเรื่องการสร้าง
ความหมายของวีรบุรุษแบบแบทแมน
อภิปรายผลการวิจัย
ในการสร้างความหมายของวีรบุรุษของภาพยนตร์แบทแมน เกิดจากการสร้างคุณลักษณะ
ทางรูปธรรมของตัวละคร ลักษณะนิสัยของตัวละครโดยผ่านการเล่าเรื่อง จากการวิเคราะห์ตาม
แนวทางทฤษฏีสัญญวิทยาและแนวทางด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์และแนวทางการวิเคราะห์
ภาพแบบ Good Eye โดยมีการกาหนดให้วีรบุรุษมีคุณลักษณะทางรูปธรรมที่อภิปรายความหมายของ
วีรบุรุษได้อยู่ 10 คุณลักษณะแยกเป็นประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
1. ประเด็นในการสร้างความหมายของวีรบุรุษ หมายถึงผู้ที่เกิดจากความหวาดกลัวใน
อดีต และการที่ไม่ได้รับความยุติธรรมที่พบกับอาชญากรรม
ประเด็นของการสร้างความหมายของวีรบุรุษ ที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดจากความ
หวาดกลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับความมืดเมื่อต้องติดอยู่ในถ้า และการที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคม
และไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการตัดสินการกระทาผิดของอาชญากรในสังคมเมื่อครอบครัวถูก
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
32

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ฆาตกรรมจนกระทั่งต้องเดินทางออกค้นหาคาตอบให้กับตัวเองทาให้ต้องพบกับกระบวนการสร้าง
ความยุติธรรมด้วยตนเองจากระบบศาลเตี้ย การออกเดินทางเพื่อหาคาตอบในการเข้าใจจิตวิญญาณ
ของเหล่าอาชญากรนั้นกลับพบว่ายิ่งเป็นการเพิ่มความรุนแรงและการสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้คน
และบ้านเมือง วีรบุรุษแบทแมนจึงเลือกที่จะแยกตัวมาและฝีกฝนตัวเองให้มีทักษะด้านการต่อสู้ และ
เลือกใช้สัญลักษณ์ในการสร้างความหมายแทนตัวตนที่แท้จริงในการช่วยเหลือเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
องค์ประกอบของภาพยนตร์ที่ใช้ในแต่ละฉากที่สาคัญคือการจัดองค์ประกอบของพื้นที่เน้น
ความชัดเจนของวัตถุหลัก การจัดองค์ประกอบของสีและแสงที่เป็นโทนมืดเพื่อให้ภาพสื่อถึงความมี
อานาจ การใช้มุมกล้องและภาพย้อนแสงเพื่ออธิบายให้เห็นถึงความอดทน และความยิ่งใหญ่ของตัว
วีรบุรุษ
การสร้างความหมายโดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับคู่ตรงข้ามจะเห็นได้ชัดเจนในประเด็นนี้
โดยเหตุการณ์ที่อาชญากรไม่ได้รับการลงโทษ และฝ่ายประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระทา
ของเหล่าวายร้าย
จากประเด็นนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แรงกดดันภายในจิตใจของมนุษย์ซึ่งมีประสบการณ์จาก
เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยภายใน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของสังคม การตกอยู่ในสังคมที่มีแต่เหล่า
อาชญากร และกฎหมายไม่ได้ช่วยอะไรเป็นปัจจัยภายนอก เป็นการกาเนิดการสร้างความหมายของ
วีรบุรุษขึ้นมาแต่ยังมีเนื้อหาด้านนามธรรมที่เกิดจากฝ่ายตารวจยังไม่ยอมรับในการกระทาของตัวละคร
ที่เข้ามาช่วยเหลือในการจับกุมอาชญากรซึ่งยังถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถึงแม้จะเรียกว่าเป็นการ
กระทาของวีรบุรุษก็ตาม
2. ประเด็นในการสร้างความหมายของวีรบุรุษ หมายถึงผู้ที่ต้องได้รับการฝีกฝนในด้าน
ศิลปะการป้องกันตัว และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ และเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงการใช้งาน
การเป็นวีรบุรุษได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งและได้รับการฝึกฝนในเรื่องการป้องกัน
ตัวการใช้วิชาในการต่อสู้กับเหล่าอาชญากรซึ่งนอกจากร่างกายจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ
แล้ว การมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการต่างๆ เช่นในเรื่องนิติเวชศาสตร์ เทคโนโลยี การพัฒนา
อาวุธยุทโธปกรณ์นั้นเป็นเรื่องสาคัญในการสร้างความหมายในภาพยนตร์แนววีรบุรุษซึ่งการเล่าเรื่อง
ของภาพยนตร์จะพบว่าคงตัดแนวการต่อสู้ออกไปไม่ได้เลย เพราะฉากต่อสู้นั้นสื่อให้ผู้รับชมได้รับรู้ถึง
ความหมายเรื่องความเข้มแข็งของวีรบุรุษ การใช้เทคนิคในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าอาชญากร
และที่สาคัญคือวีรบุรุษต้องช่วยเหลือเหยื่อ สังคม ผู้เคราะห์ร้ายและประเทศชาติ
การจัดองค์ประกอบของภาพยนตร์โดยการเน้นสีดาเป็นหลักในชุดของตัวละคร การใช้แสง
แข็ง การใช้มุมกล้องแบบ Close Up สื่อความหมายให้เห็นถึงการมีอานาจ ความร้ายแรงของอาวุธ
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ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของวีรบุรุษ มีการถ่ายภาพวัตถุที่เห็นถึงรายละเอียดของวัตถุอย่างชัดเจนว่าอาวุธ
นั้นคืออะไร มีจุดมุ่งหมายในการใช้อย่างไร การจัดภาพโดยการใช้มิติด้านแสงช่วยสื่อให้เห็นถึงเรื่อง
ความรู้ของวีรบุรุษในเรื่องการพัฒนาเทคนิคการปรับใช้เครื่องมือต่างๆ
การสร้างความหมายผ่านเนื้อหาเชิงรูปธรรมของคุณลักษณะของวีรบุรุษในข้อนี้จึงเป็นการ
เปรียบได้ว่าการเป็นวีรบุรุษไม่ได้มาจากพลังเหนือธรรมชาติ การที่ตัวละครได้มาเป็นวีรบุรุษคือต้องมี
การฝึกฝน มีความรู้ในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ มีความมานะมากกว่าคนอื่น มีอุปกรณ์พร้อมที่จะ
รับมือ
จากประเด็นนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพยนตร์ในเรื่องมุมกล้อง
จะได้ภาพที่สื่อความหมายแฝง อย่างเช่นภาพมุมเอียงจะสร้างให้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่ไม่มั่นคง ความ
กระวนกระวายที่อยู่ในฉากของวีรบุรุษที่ใช้รังสีอุลต้าโซนิคในการหาที่อยู่ของวายร้ายและจากการ
วิเคราะห์แนวทางสัญญะวิทยาการมีความหมายเชิงอุปมาอุปไมยว่าวีรบุรุษนั้นควรมีปัญญาเป็นอาวุธ
3. ประเด็นในการสร้างความหมายของวีรบุรุษ หมายถึงผู้ที่มีคุณธรรม มีความเสียสละ
และศรัทธาในความดีและสร้างศีลธรรมที่ดี
จากการเล่าเรื่องของภาพยนตร์วีรบุรุษนั้น สิ่งสาคัญที่สื่อในการรับรู้คือ คุณลักษณะของ
วีรบุรุษที่ต้องมีคุณธรรม มีความเสียสละ ช่วยเหลือผู้คนมีการสร้างความดี ซึ่งในโลกของความเป็นจริง
นั้น จะมีข้อให้คิดในเรื่องความดีและความชั่วที่ไม่สามารถแยกออกได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งสิ่งที่ภาพยนตร์
พยายามจะสื่อความหมายคือ ไม่ว่าวีรบุรุษจะเลือกคิดหรือตัดสินใจทาอะไร ไม่สาคัญเท่ากับการที่
วีรบุรุษจะได้ตรวจสอบตัวตนของตนเองว่า เขาได้ทาในสิ่งที่ดีต่อสังคมแล้วหรือไม่ หรือเพียงแต่เขาได้
ทาในสิ่งที่คิดว่ายิ่งใหญ่กว่าตัวตนของเขา เพราะการที่วีรบุรุษทาการปราบอาชญากร หรือทาให้
อาชญากรได้รับโทษนั้นคงไม่ใช่มีแต่แบทแมนเท่านั้นที่ทาได้ หรือการที่ใครได้รับการสูญเสีย ก็อาจจะ
นาไปสู่ความคิดที่จะทาในสิ่งที่ไม่ดีได้เหมือนกัน การที่ภาพยนตร์นาเสนอการเล่าเรื่องของแบทแมน
แล้วนาเปรียบเทียบกับเรื่องราวเหล่านี้ คือการนาเสนอให้รับรู้ถึงอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในคุณธรรมของ
วีรบุรุษ ซึ่งเป็นการสร้างความหมายของคาว่า วีรบุรุษแบบแบทแมน ในการวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบและทฤษฏีต่างๆ
จากการวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์ มีการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ มีการจัด
ให้วัตถุที่อยู่ตรงกลางภาพ สร้างความหมายให้วัตถุมีความสาคัญและเป็นจุดสนใจ เพิ่มความน่าสนใจ
และยังมีการใช้ภาพที่มีเส้นการนาสายตาซึ่งช่วยนาสายตาผู้ชมไปยังจุดสาคัญและเพิ่มมิติด้านความลึก
องค์ประกอบและเทคนิคต่างๆ เช่น การใช้มุมกล้องเหล่านี้ช่วยสร้างฉากของตัวละครในเรื่องการ
เสียสละ การมีคุณธรรม
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แนวทางวิเคราะห์ทางสัญญะวิทยาและแนวคิดเรื่อง Good Eye ในเรื่องการเสียสละของ
วีรบุรุษมีความหมายจากการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ คือการเสียสละ หมายความว่าการมีชีวิตอย่างมี
ประโยชน์ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการเสียสละนั้นมีหลายเหตุผล ว่าเสียสละเพื่อใคร อะไรและอย่างไร ซึ่ง
ในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนนั้น มีสาเหตุที่ทาให้เขาสามารถสละชีวิตตัวเองได้ มีสาเหตุมาจากการที่เขา
มีความรักต่อคนอื่น มีความรักต่อบ้านเมืองซึ่งปรากฏในตอนจบของเรื่อง
จากประเด็นนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ภาพยนตร์เรื่องแบทแมนทั้ง 3 ตอนสื่อให้รับรู้ได้ว่า ความหมาย
ของการเป็นวีรบุรุษนั้นควรเป็นผู้มีคุณธรรม ความดี และความเสียสละหรือเป็นการสร้างความหมาย
ที่ว่าวีรบุรุษเป็นผู้ที่อยู่ตรงข้ามความชั่วร้าย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การวิจัยการสร้างความหมายของการเป็นวีรบุรุษแบบแบทแมนนี้เป็นการวิเคราะห์ตาม
คุณลักษณะที่ปรากฏในการเล่าเรื่องของตัวละครในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนทั้ง 3 ตอนตามขอบเขต
ของการวิจั ย จึ งไม่ส ามารถน ามาเป็นเป็นสิ่งที่พิจารณากาหนดการสร้างความหมายของการเป็น
วีร บุ รุ ษทั้งหมดโดยรวมได้ เพราะความหมายของการเป็นวีรบุรุษอาจจะมี มากกว่าหรือน้ อ ยกว่ า
คุณสมบัติที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้ามานาเสนอในครั้งนี้
2. การวิเคราะห์ประเด็นตามคุณลักษณะของการสร้างความหมายการเป็นวีรบุรุษแบบแบท
แมนของผู้วิจัยจากองค์ประกอบต่างๆ เช่นองค์ประกอบทางด้านภาษาภาพเชิงเทคนิค เช่น มิติด้านสี
มิติด้านแสง และการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ จะมีส่วนในการสรุปผลความหมายของลักษณะความ
เป็นวีรบุรุษในด้านต่างๆ จึงต้องคานึงถึงซีนและฉากเป็นเรื่องสาคัญ
3. การอุ ป มาอุ ป ไมยเชิ ง ภาพ ผู้ วิ จั ย ได้ ถ่ า ยทอดความหมายโดยอาศั ย ความสั ม พั น ธ์ข อง
รูปสัญญะ ที่มีความคล้ายกันเพื่อสื่อความหมายด้วยการเปรียบเทียบในการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ตัวละครในเรื่องต่างๆ การใช้ภาพนั้นๆ จะเพื่อสร้างความหมายตามประเด็นหัวข้ อที่วิเคราะห์เพื่อให้
เกิดความเข้าใจต่อผู้ศึกษา
ข้อเสนอแนะประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยชิ้นนี้ ไม่ได้ศึกษาด้านบริบทของสังคมเมือง ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องพิจารณาและมีส่วน
อย่างมากในการสร้างความหมายของตัวละครได้เช่นกัน โดยการตั้งปัญหาว่า สังคมแบบใดที่มี ความ
ต้องการวีรบุรุษ เพิ่มเติมจากงานวิจัยชิ้นนี้
2. ผู้ ศึ ก ษาสามารถน าแนวทางของการท าวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ มาพั ฒ นาการศึ ก ษาก ารสร้ า ง
ความหมายของตัวละครอื่น และควรเลือกทางเดินแบบตัวละครใดในเรื่องแบทแมน โดยที่ควรจะเลือก
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ทาในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมหรือควรเลือกที่จะจัดการด้วยความรุนแรงเหมือน
พันธมิตรแห่งเงา
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Governance paradigm in Local Government of Thailand
Anongwishaya Saribudha1
Abstract
The Governance is the Paradigm shift 6th of Public Administration by Nicholas
Henry (1990 – Present). Governance is actually the concept having the common aim
to improve the governing. In the twenty-first century, the using of governance concept
have been well known widely and interpreted in many ways. It had emerged from
World Bank in 1989 in its attempt to resolve the economic crisis in some developing
countries. Since then, the governance concept has widely influenced on directions of
administration in every level, including local level in particular. According to the
concept, the governing process in local governance is taken part by diverse actors of
stakeholders in response to their social needs.
For the public sector specifically, that multitude of additional forms of
governance are documented in the literature, including good governance, partnership,
collaboration and networks, and contemporary governance. Each model of governance
proposes a slightly different emphasis, which makes the models more or less
appropriate depending on the local context. We share briefly explain the following: 1)
Governance as government 2) Good governance 3) Governance as good enough
governance and 4) Collaborative, partnership, network governance.
This article focuses on the model of governance to analyze the formation of
the local government model in Thailand, by focusing on the Community Organization
Council's participation in local government administration, purposing the local
government to be the basic administrative units in democracy and the most
appropriate form of the country.

Dr. Anongwichaya Saribudha, A student of International Public Administration
Program, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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Introduction
The Governance is the Paradigm shift 6th of Public Administration by Nicholas
Henry (1990 – Present), however, the word “Governance” was occurred first time in
the report of the World Bank as a concept to tackle inefficiency and corruption of the
developing countries, the research results found that the countries followed with
Governance are often developed country benefits fall to the public over the countries
lacked of. The Governance, thus, is an essential condition for the approval of the
lenders to raise the quality of government services and eliminate the corrupt in those
countries disappearance. Therefore, the Governance is particularly important to the
management of both Public and Private sector. This article presents an analysis of the
conceptual framework of Governance that is what the management issues found that
there are many issues to consider included; (1) The administrative factors; the morality,
the ethics, the rule of law and the legal state. (2) The administrative methods or
processes; the participation, the check and balance, the accountability, the
decentralization. (3) The administrative results; efficiency, the effectiveness, the
transparency, the cost-effectiveness and the responsiveness. (4) The administrative
outcomes; the justices, the democratic value, and the supreme happiness respectively.
The new governance paradigm calls for use of stakeholders, networks,
collaboration, and partnerships. The article is organized in four sections, including this
introduction. Section two briefly examines the key paradigm shifts in public
administration to provide a background for the emergence of the governance
paradigm. The third section examines various models of the governance paradigm,
concluding with the new governance paradigm of collaboration, and what it stands for
in public administration. The fourth section considers the governance paradigm in
relation to local governance of Thailand
Paradigm 6: public administration as governance
For Henry (1975) recognizable paradigms in public administration are:
Paradigm 1: the politics-administration dichotomy, 1900–1926.
Paradigm 2: the principles of administration, 1927–1937.
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Paradigm 3: public administration as political science, 1950–1970.
Paradigm 4: public administration as management, 1956–1970.
Paradigm 5: public administration as public administration, 1970–present.
Paradigm 6: governance, 1990–present.
In governance, as Henry (2010) sums up, “we are moving away from
government,or the control over citizens and the delivery of public benefits by
institutions of the state, and we are moving towards governance, or configuration of
laws, policies or organizations, institutions, cooperative arrangements, and agreements
that control citizens and deliver public benefits. Government is institutional; and yet
governance is institutional and networked.” Much of the new thinking referred to
above originated from the developed nations. It found its filtration down to developing
countries through technical assistance and structural adjustment programmes. In the
majority of countries in the developing part of the globe, they experienced rising debt
levels and an inability to meet their international obligations.
Models of governance
For the public sector specifically, Gibson (2011) observes that multitude of
additional forms of governance are documented in the literature, including good
governance (Leftwich, 1994; Weiss, 2001), partnership, collaboration and networks
(Ansell & Gash, 2008; Stoker, 1998), and contemporary governance (Magnette, 2003).
Each model of governance proposes a slightly different emphasis, which makes the
models more or less appropriate depending on the local context. We share briefly
explain the following: 1) Governance as government 2) Good governance 3)
Governance as good enough governance and 4) Collaborative, partnership, network
governance.
1. Governance as government
It may still be argued that there is little difference between government and
governance. Most dictionaries define the two terms as synonymous. What government
has been doing is governance and indeed you cannot have governance without a
government. In this context, the meaning or explanation of governance as
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“government without government” by some scholars (e.g. Al-Habil, 2011) is
unacceptable. It becomes easy to grasp that the existence of civil society and the third
sector and their involvement in government processes have been there even in the
most traditional era of public administration. Also, even in the shift to governance
approach, the government is still central taking the initiative to integrate other actors
towards achieving the purpose of government. Thus while admitting a paradigm shift
in which the meaning of governance cannot be regarded as synonymous again with
government (Rhodes, 1996).
2. Governance as good governance
Maldonado (2010) recalls that the collapse of the Berlin wall on 9 November
1989 set off the disintegration of the Soviet Union which as a consequence thereof
also led to the decay of the political and economic alliances of the Eastern bloc. These
political changes created the breeding ground and gave way for a serious discussion
on how a state has to be designed in order to achieve (economic) development, i.e. a
discussion on good governance. Similarly, he posits that in the 1980s, the economic
performance of the countries in Sub-Saharan Africa had worsened despite the
implementation of the World Bank’s Structural Adjustment Programmes (SAP) leading
to a shift in the Bank’s and other international donors’ lending policy. These conditions
essentially stressed the importance of political leadership, democracy, human rights
and transparency and accountability reforms. Maldonado (2010) remarks that the term
“governance” was first used to describe the need for institutional reform and a better
and more efficient public sector in Sub-Saharan countries. It was not just less
government as pushed by the SAP and NPM reform paths but better government.
The term therefore appeared mainly as a political and technocratic reform term and
suggests that governance should be “good” and not “bad” (Ladi, 2008).
Thus while recognizing the need for stakeholder engagement or involvement
of non-governmental bodies in government processes as the other models of
governance, the good governance model emphasizes the importance of the role of
government officials to act in the public interest through effective and visionary
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leadership, integrity, transparency and accountability. Hence the definition of the term
by World Bank (World Bank, 1994, p. vii) as follows:
Governance is epitomized by predictable, open, and enlightened policymaking
(that is, transparent processes); a bureaucracy imbued with a professional ethos; an
executive arm of government accountable for its actions; and a strong civil society
participating in public affairs; and all behaving under the rule of law.
3. Governance as “good enough governance”
Grindle (2002 had ruminated that Getting good governance calls for
improvements that touch virtually all aspects of the public sector—from institutions
that set the rules of the game for economic and political interaction, to organizations
that manage administrative systems and deliver goods and services to citizens, to
human resources that staff government bureaucracies, to the interface of officials and
citizens in political and bureaucratic arenas. Getting good governance at times implies
changes in political organization, the representation of interests, and processes for
public debate and policy decision-making. Not surprisingly, advocating good
governance raises a host of questions about what needs to be done, when it needs to
be done, and how it needs to be done
Grindle (2010) further advises that: Good governance is a useful concept. It calls
needed attention to the institutional underpinnings of effective economic and political
management. Yet this laudable idea has become conflated with the capacity to
generate growth, alleviate poverty, and bring effective democracy to peoples in poor
countries. Rather than discarding it because it has become inflated, scholars and
practitioners should instead seek a reasonable understanding of what good governance
can deliver—and what it cannot. They should also assume more realistic expectations
about how much good governance can be expected in poor countries struggling with
a plethora of demands on their capacities to pursue change.
The World Bank (see Fritz, Kaiser, & Levy, 2009) and other international donor
agencies have begun to appreciate in good measure the need for incremental
problem-driven solutions to the multifarious challenges facing public policy and
development generally in the poorer countries of the globe.
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4. Governance as partnerships, collaboration, networks
The new governance model refers to the emphasis on the use of networks,
partnerships, collaborations and very many other terms that underscore governance
as an external engagement rather than an internal processes of organisations. This
model involves public organisations engaging with stakeholders in collective decisionmaking processes in a formal, consensus-oriented and deliberative way (Berkett,
Challenger, Sinner, and Tadaki (2013). Scholars studying governance and collaboration
see the importance and merit of using networks in studying a new governance
paradigm where public administrators work across the sectors and judicial boundaries
(Hwang & Moon, 2009). The model is defined by Ansell and Gash (2008) as an
“arrangement where one or more public agencies directly engage non-state
stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented,
and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage
programs or assets”. The key tenet is that the work of government, whether in terms
policy formulation, implementation, service delivery, at various levels—global,
national or local—should be a product of inclusive partnership of government, private
sector and civil society. The various applications constitute nuances of usage which
generally do not deviate much from this core tenet.
Governance challenges in Thailand
The fundamental governance challenge confronting Thailand is to ensure the
effective implementation of the October 1997 Constitution. This undertaking will be a
massive challenge, for the constitution is designed to radically reconfigure the political,
legislative, judicial and administrative machinery of government. If successful, Thailand
will move to a more decentralized and participatory structure, in which government
institutions at all levels will operate in a more transparent, accountable and responsive
fashion.
1. Development of Local Government in Thailand
Although Thailand has a long experience with the development of local
government at all levels, most local people have had limited access or control over
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political power and resources. Decentralization has largely been in the form of deconcentration through provincial and district offices. During the past five decades, the
national government has never fully transferred power from the central to the local
administration, even though many efforts have been made to establish real local
government in Thailand.
The movement to decentralize power to local authorities become alive after:
(1) the end of the cold war as communism was less of a threat to national security,
(2) rural development gained higher priority and recognition, and (3) there were
increasing pressures for political and bureaucratic reforms. But the debate continued
and became an important political issue after the political unrest of 1992, the newly
elected government, with the five parties, proposed a decentralization act, and four
of the five parties proposed to replace appointed provincial governors with elected
ones. In 1994, the Government announced the Tambon Council and Tambon
Administration Organization Act, which became effective on March 2, 1995.
Following the promulgation of the Constitution, much progress has been made
in the areas of decentralization and local governance in Thailand. To facilitate the
decentralization processes, the Government appointed a committee to review the old
structure and administration, and to recommend necessary adjustments. An important
solution announced by the committee to reform local government was that there
should be four types of local government in Thailand--Provincial Administrative
Organizations, municipalities, Tambon Administrative Organizations, and a special form
of city governance, such as the Bangkok Metropolitan Administration and the Pattaya
Administration.
In addition, old laws and regulations were revised and changed to be consistent with
the Constitution. Currently, 12 laws related to local governance have been enacted,
and a few more are being formulated.
2. Local Governance at the Tambon Level
After the Tambon Council and Tambon Administrative Organization Act of 1994
was promulgated, all existing Tambon Councils became legal entities and those that
could demonstrate a sound financial capacity were designated TAOs. Once
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community elections are completed, an autonomous, self-managed, and selfgoverning community body, or the TAO, is formed to plan and manage community
development affairs.
By law, TAOs are responsible for the economic, social, cultural and
environmental development at the tambon level. Duties and responsibilities are
classified into two categories: required responsibilities and duties such as providing and
maintaining land transportation and waterway, keeping streets and public lands clean
as well as manage solid waste disposal, etc. and optional tasks such as promoting
cottage industries, promoting occupational employment for local people, etc.
Although there are a number of problems and obstacles to establishing good
local governance at the tambon level, many TAOs are improving over time and
developing new governance system to be more effective. The decision in 1994 to
decentralize power to local level is bearing some fruit despite people who are
skeptical. The major benefits can be summarized as the follows:
1. Promote democracy in Thai society. The establishment of TAOs at the
community level throughout the country creates a learning opportunity for people
at the grassroots level to experience people power and to learn the importance
of people representatives. Villagers are now more serious about elections and
they want to vote for the people who will truly work for the community. After
several years, more and more TAO members understand their roles as village
representative and they have tried to improve their performance to maintain their
popularity.
2. Stimulate public sector reform. The Tambon Council and Tambon
Administrative Act of 1994 as well as the Constitution that supports the
decentralization acts have helped stimulate other public sector reform. The central
ministries and departments are currently forced to review the roles and functions
to be transferred to local authorities. Several central agencies may be shifted to
the local level or even terminated.
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3. Development projects serve some of the immediate needs of local people.
While corruption still occurs in local administration, it is obvious that roads and
other form of land transportation in many communities are improving and local
residents are quite satisfied.
3. Create Good Local Governance through People’s Participation
Good local governance will provide the people with democratic and equal
opportunities to participate in decision-making processes. A more transparent and
effective local government will challenge people to effectively control and
monitor their performance.
Approaches to mobilize people’s participation and methods to introduce a
good local governance in Thai society are drown from a series of action research
projects carried out by the Thailand Development Research Institution Foundation
(TDRI) between 1990 to 2000. TDRI conducted a series of action researches, used
different models and methodologies to mobilize people’s participation. The
project discovered a powerful brainstorming technique known as the A-I-C
(Appreciation, Influence, and Control, developed by Organizing for Development,
and International Institute (ODII) approach to be used as a tool to mobilize
people’s participation in community development and create a more transparent
local administration.
The approach that helps transform this community from one of traditional
bureaucratic control to a more transparent and participatory community is to
stimulate development force and awareness among villagers and formulate
development plan at the village level. It developed from our belief that true and
sustainable development cannot take place through order, but it naturally
happens when all actors and stakeholders equally and democratically participate
and share their ideas, dreams, visions, and responsibility to steer and implement
development projects. The TDRI adopted and further tested the A-I-C approach,
which is a technique to provide and arrange a village forum for stakeholder groups
at the community level to equally think and plan their community future.
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Rearch related to Local Governance in Thailand
For example, the following research related.
Research of Saowalak Piti (2013) on Formation of Local Government Model in
Thailand: A Case Study of the Participation of Community Organization Council in Local
Government Administration The objectives of this study are: 1) to study history
background, establishment, structure and functions, and people’s participation in
general local government; 2) to study history background, establishment, and missions
of Community Organization Council, comparing with local government and people’s
participation in foreign countries; 3) to analyze the formation of local government
model in Thailand. The study focuses on Community Organization Council’s
participation in local government administration, purposing the local government to
be the fundamental administrative units in democracy and be the most appropriate
form to Thailand’s social context.
The research suggests that the structure of local government administration,
such as Provincial Administration Organization (PAO), Municipality, and Sub-district
Administration Organization (SAO) merely places importance on representative
election. Therefore, the local communities are unable to participate in local
government administration. In consequence, the local government does not reflect
the representative of locality and lead local government administrative to unclearly
(6) satisfy people’s needs. The research further suggests that participation in local
government enacted by law is the exercise of individual right. However, the facts in
locality indicate that such participation was exercises through communities.
Nevertheless, even though the Community Organization Council Act 2551 B.E. has an
intention to enhance local development, the Community Organization Council’s
mission has no enforcement to the implementation of local government.
The study proposes the resolution in 2 approaches as follow: (1) to reform the
structure of local government administration in 2 cases, (1.1) the case where Civil
Council enclosed in local government structure, (1.2) the case where Civil Council
Committee enclosed in administrative section of local government. These solutions
aim to make the local government truly be citizen’s representative and to let the
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Community Organization Council participates in local government administration; (2)
to regulate participating approach of Community Organization Council in local
government administration, which can be done by making Community Organization
Council, as a citizen’s representative, to be a permanent unit for creating local
development plan in order to accomplish the Community Organization Council’s
mission as well as be able to enforce the implementation of local government.
Research of Nantida Jansiri (2015) on Local Governance: The Perspective on
People Participation in Local Government Administration. The aims of the article are
1) to understand the meaning of local governance; 2) to understand the emergent
contexts of people participation in local government administration; and 3) to review
the concept of people participation in local government administration. Governance is
actually the concept having the common aim to improve the governing. In the twentyfirst century, the using of governance concept have been well known widely and
interpreted in many ways. It had emerged from World Bank in 1989 in its attempt to
resolve the economic crisis in some developing countries. Since then, the governance
concept has widely influenced on directions of administration in every level, including
local level in particular. According to the concept, the governing process in local
governance is taken part by diverse actors of stakeholders in response to their social
needs.
In globalization context, the promotion of democratization and
decentralization have affected on the increasing opportunities for citizens in
participating in local decision-making process and implementation. The concept of
people participation has been widely used in the discourses of democratic governance
that is related to political and administrative participation in local government
administration.
Research of Sakchai Deelamai (2015) on Problems with the Participation of the
Public in Monitoring Local Governments and Solutions. As from the research on the
problem of the people’s participation in the Check and balances of the local
administration and the ways to amend all processes and control of local administration
by the State and the people. The local government will be checked and balance
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concerning the laws, obstacles and proposals to solve the problems, all these are
under people’s cares. This study will concentrate on the format and participation of
the people.
The researcher found that Local Administration should be established the
Strategy Planning to support the participation of the population in local activities, The
local government should be participate with the local community to make the support
planning of people participation, Should provide the budgetary to support the people
participation of each localities, should made the manual to inspect of local
administration, should be provided any media for local people and local people can
inspect the local administration by indication and evaluation of local administration.
Conclusions
The Governance is the Paradigm shift 6th of Public Administration by Nicholas
Henry (1990 – Present). Governance is actually the concept having the common aim
to improve the governing. In the twenty-first century, the using of governance concept
have been well known widely and interpreted in many ways. It had emerged from
World Bank in 1989 in its attempt to resolve the economic crisis in some developing
countries. Since then, the governance concept has widely influenced on directions of
administration in every level, including local level in particular. According to the
concept, the governing process in local governance is taken part by diverse actors of
stakeholders in response to their social needs.
In globalization context, the promotion of democratization and
decentralization have affected on the increasing opportunities for citizens in
participating in local decision-making process and implementation. The concept of
people participation has been widely used in the discourses of democratic governance
that is related to political and administrative participation in local government
administration.
The fundamental governance challenge confronting Thailand is to ensure the
effective implementation of the October 1997 Constitution. This undertaking will be a
massive challenge, for the constitution is designed to radically reconfigure the political,
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legislative, judicial and administrative machinery of government. If successful, Thailand
will move to a more decentralized and participatory structure, in which government
institutions at all levels will operate in a more transparent, accountable and responsive
fashion.
Good local governance will provide the people with democratic and equal
opportunities to participate in decision-making processes. A more transparent and
effective local government will challenge people to effectively control and monitor
their performance. However, public participation in the transparency of local
government still have problems. Based on research “Problems with the Participation
of the Public in Monitoring Local Governments and Solutions”, found that Local
Administration should be established the Strategy Planning to support the participation
of the population in local activities, The local government should be participate with
the local community to make the support planning of people participation, Should
provide the budgetary to support the people participation of each localities, should
made the manual to inspect of local administration, should be provided any media
for local people and local people can inspect the local administration by indication
and evaluation of local administration.
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ความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV )
ในเขตกรุงเทพมหานคร
THE SATISFACTION OF WATCHING THAI DRAMAS FROM
LINE TV IN BANGKOK
มลธิพร ไพโรจน1 บุญญรัตน์ สัมพันธวัฒนชัย2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ (Line
TV) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่จะทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีและเพื่อทราบถึงความคิดเห็น
และพฤติกรรมการรับชมละครไทย ตลอดจนแนวโน้มความพึงพอใจโดยรวมของผู้ชมละครไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ข้อมูลที่ทางผู้ผลิตละครจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์สาหรับวางกลยุทธ์และแนวทางการปรับปรุงรายการละคร โดย
จะช่วยสร้างเรตติ้ง (Rating) แล้วเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบทละครที่ตรงต้องความต้องการของผู้ชมได้มากขึ้น
การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดาเนินการวิจัยในการหาแหล่งข้อมูลจากข้อมูลเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะชุดแบบสอบถามแบบ ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและพฤติกรรม
ในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV ) ในเขตกรุงเทพมหานครจากกลุ่มคนที่มีประสบการณ์การ
รับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์( Line TV ) ในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 10 เขตที่ถูกเลือกจากการสุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่รับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV ) ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี การศึกษาจบปริญญาตรีและมีอยู่ใน Line TV แรงจูงใจในการรับชมละครไทย

ผ่านช่องทางออนไลน์ (Line TV) ด้านความคิดโดยรวมอยู่ในระดับมากในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
จากการับชมผ่านช่องออนไลน์ (Line TV) เป็นแรงจูงใจให้อยากที่จะรับชมละครไทยผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (Line TV)
คาสาคัญ: ละครไทย ช่องทางออนไลน์ ความพึงพอใจ แรงจูงใจ พฤติกรรมการับชม
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Abstract
The objectives of this study were the satisfactions of watching Thai dramas from Line TV
in Bangkok. This study is the way to create strategies to reach target as well and understand the
behavior of watching Thai dramas include all the satisfactions of Thai dramas audience. These are
useful information for planning strategies and develop Thai dramas of dramas production team.
Moreover, this information will be creating high rating and profit of dramas production team. Then
this information can help dramas production team respond need’s audience and produce Thai
dramas be the same as need’s audience.
Research Methodology of this research consists of survey research by using the satisfaction
and behavior of watching Thai dramas from Line TV questionnaires. We will survey the samples
that there are experiences to watch Thai dramas from Line TV only in 10 areas of Bangkok in order
to get true information.
Research findings were as follows mostly audiences who watch Thai drama from online
channel ( Line TV ) in Bangkok are female and age between 31-35 years old. They graduated
bachelor’s degree and their occupation are private employee. By their behavior of watching Thai
drama from Line TV are to follow new trend and they would like to know the new things in Line
TV. As motivation of watching Thai drama in Line TV are to know useful information, personal need
of watching Thai drama and personal affection of Thai drama.
Keywords: Thai drama, Online channel, Satisfaction, Motivation, Behavior of watching

บทนา
ในปั จ จุ บั น จะพบว่าจานวนคนรับชมละครไทยลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่จานวนละครไทยที่
ออกมาเผยแพร่ตามช่องโทรทัศน์มีเพิ่มมากขึ้น ด้วยมุมมองและค่านิยมของผู้ชมที่เปลี่ยนไปในเรื่อง
พฤติกรรมการรับชมละครไทยที่มีแง่ลบมากกว่าแง่บวก เนื่องจากทุกวันนี้มีสื่อมากมายบนจอโทรทัศน์
ที่นามาเสนอให้ผู้ชมได้เลือกชมอย่างมากมาย ในทางเลือกที่หลากหลายเพิ่มทางเลือกและสร้างฐานคน
ดูได้ดีทีเดียว นั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ความนิยมของละครไทยลดลง ช่องทางการเผยแพร่สื่อมีความ
หลากหลาย ยิ่งเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ชมและช่องทางออนไลน์ที่น่าสนใจ คือ LINE TV โดย LINE เป็น
แบรนด์ที่แข็งแกร่งมากในไทย 33 ล้านคนในกลุ่มนี้ใช้งานLINE TV มีคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ มีละครซีรีย์หลายเรื่องที่ดูได้จาก LINE TV เท่านั้น น่าจะทาให้คนรุ่นใหม่ หัน
มาใช้บริการ LINE TV มากขึ้น LINE TV เป็นช่องทางที่เราจะได้ชมละครซีรีย์ผ่านช่องทางออนไลน์บน
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โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละละครซีรีย์จะมีความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากช่องโทรทัศน์
ดิจิตอลด้วยเนื้อหาและช่องทางการรับชม จึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ งที่ผู้ชมจะได้ตัดสินใจรับชม ดังนั้น
การศึกษาความพึงพอใจในการรับละครไทยผ่าน LINE TV จึงเป็นเรื่องสาคัญของผู้ผลิตละครไทยของ
LINE TV ที่จะนาไปตอบสนองความต้องการของผู้ชมละครไทยและพัฒนาช่องทางการนาเสนอละคร
ไทยของ LINE TV ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่าน Line TV ของ
ผู้ชมละครไทย
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่าน Line TV จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่าน Line TV ของผู้ชมละคร
ไทย จาแนกตามพฤติกรรมการรับชม
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างแรงจูงใจในการรับชมละครไทยผ่ าน Line TV ของ
ผู้ชมละครไทย
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ผู้ชมละครไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการรับชมละครไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์
( Line TV ) ของผู้ชมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผู้ชมละครไทยที่มีพฤติกรรมการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์
( Line TV ) ของผู้ชมแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line
TV ) ของผู้ชมแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 3 แรงจู ง ใจในการรั บ ชมละครไทยผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ( Line TV ) ของผู้ ช มมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่าน Line TV
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศอายุสถานภาพครอบครัวระดับการศึกษา
อาชีพรายได้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะด้านประชากรศาสตร์
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1. เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้โดยดูเพศของผู้บริโภคเป็นหลักในการตอบสนอง
ความต้องการ
2. อายุกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
3. สถานภาพครอบครัวลักษณะสาคัญ 3 ประการคือการเข้าสู่ชีวิตสมรส การแตกแยกของชีวิตสมรส
และการสมรสใหม่ Kotler (2011, pp.264-266 อ้างถึงใน พิบูล ทีปะปาล,2550, น.134) สถานภาพ
สมรสเป็นคุณลักษณะทางประชากรที่สาคัญที่เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจสังคม
4. รายได้ระดับการศึกษาและอาชีพ เป็นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด เพื่อกาหนด
ตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล
และการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา การศึกษา
วิธีการที่แต่ละบุคคลทาการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าซึ่งศึกษาว่าสินค้าที่เขา
จะเสนอขายนั้นใครคือลูกค้า ผู้บริโภคซื้ออะไร ทาไมจึงซื้อ ซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อไหร่ ซื้อที่ไหน ซื้อและใช้
บ่อยครั้งเพียงใด รวมทั้งศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจ หมายถึงกระบวนการที่ทาให้บุคคลได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงขับ ผลักดันให้บุคคล
กาหนดทิศทาง เพื่อแสดงพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมาย ลักษณะของแรงจูงใจในทางจิตวิทยา แรงจูงใจ
หมายถึงสภาวะที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง
1. เป็นพลังงานที่กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม เช่น จะเห็นได้ว่าคนเราบางครั้งจะเดินอย่างเร็ว บางครั้ง
เดินช้า
2. เป็นตัวกาหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรม เช่น การที่คนเราเดินกลับบ้าน หลังจากเลิกงาน
แล้ว อาจไปแวะห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
3. เป็นตัวกาหนดระดับของความพยายาม เช่น การที่คนเราจะสนใจอ่านหนังสือวารสาร สักเล่มก็แวะ
ซื้อที่ร้านขายหนังสือ แต่พบว่าวารสารเล่มนี้หมดแล้วอาจหมดความสนใจ
ประเภทของแรงจูงใจ
1. แรงจูงใจภายใน คือการจูงใจที่เกิดจากความต้องการภายในเป็น แรงผลักดันจากภายในตัวของ
บุคคล (เสรี วงษ์มณฑา, 2550)
2. แรงจูงใจภายนอก คือการจูงใจที่เกิดจากการนากิจกรรมมากระตุ้นให้บุคคลอื่นทาในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ (เสรี วงษ์มณฑา, 2550)
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แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
แนวคิดความพึงพอใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ความต้องการของมนุษย์ไ ด้รับการตอบสนองสิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจมี 4 ประการ คือ (สุเทพ พานิชพันธุ์, 2551, น.23)
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะ ทางกายที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
2. สภาพทางกายที่พึง คือ สิ่งแวดล้อม ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งอัน
ก่อให้เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สนอง ความต้องการของบุคคล
4. ผลประโยชน์ทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะทาให้เกิดความ
ผูกพัน ความพึงพอใจ และสภาพการณ์ร่วมกัน
การดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและหญิงที่ รับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV ) ซึ่งจานวน
ประชากรของกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่สามารถระบุได้แน่ นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กาหนดขึ้นที่ระดับความเชื่อมัน 95% และให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +,-5% โดยการใช้สูตรของ
W.G.Cochran ผู้วิจัยใช้ขนาดตัวอย่าง 400 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (quota) จากประชากร
ใน 10 เขต จ านวนเขตละ 40 คน ที่ พ บโดยบั ง เอิ ญ ด้ ว ยวิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ างแบบบั งเอิ ญ (accident
sampling) จานวน 400 คนที่เลือกรับชม Line TV ผู้วิจัยได้เลือกเขตโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(simple random sampling) โดยการจับฉลากเหลือเพียง 10 เขต ได้แก่ เขตจัตุจักร เขตคันนายาว
เขตพญาไท เขตภาษีเจริญ เขตประเวศ เขตวัฒนา เขตบางคอแหลม เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน และ
เขตลาดพร้าว
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
4. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วจากนั้นนามาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงให้ชัดเจน
ก่อนนาไปใช้
5. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยใช้วิธีการค้นหาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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6.ดาเนินการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor
analysis) ผู้วิจัยตรวจสอบโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยการสร้างเมทริกซ์แสดงสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่ (กัลยา วานิชบัญชา, 2550)
7.นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปหา ความเชื่อถือได้(Reliability) โดยวิธีการวัดซ้า (Test-retest
Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุดและวัดซ้าอีกครั้งกับกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่า (a–Coefficient) โดยวิธีการคานวณของครอนบาค
(Cronbach)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนและพฤติกรรมของผู้ ชมละครไทยในการรับชมละครไทยในการรับชมละครไทยผ่าน
Line TV จานวน 6 ข้อ โดยนามาแจกแจงจานวนความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามแรงจูงใจในการรับชมละครไทยในการรับชมละครไทยผ่าน Line TV
และความพึงพอใจในการรับ ชมละครไทยในการรับชมละครไทยผ่ าน Line TV โดยนามาคานวณ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
- ค่าสถิติ t–test ในการทดสอบความแตกต่างของเพศและพฤติกรรมการรับชมละครไทยในการรับชม
ละครไทยผ่าน Line TV กับความพึงพอใจในการรับชมละครไทยในการรับชมละครไทยผ่าน Line TV
- ค่าสถิติ (One Way ANOVA) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีที่พบความแตกต่างระหว่าง
คู่ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ Post Hoc แบบ LSD เพื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
พฤติกรรมการรับชมกับความพึงพอใจในการรับชมละครไทยในการรับชมละครไทยผ่าน Line TV
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการรับชมกับความพึงพอใจในการรับชม โดยใช้สถิติ
การทดสอบความสั มพัน ธ์ด้ว ยการวิเคราะห์ ด้วยความถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression)
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) ซึ่งใช้กับสมมติฐานที่ 3
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปของของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจานวนรวม
ทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 3135 ปี จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ
44. 8 ส่ ว น ใ ห ญ มี อ า ชี พ พ นั ก ง า น เ อ ก ช น จ า น ว น 133 ค น คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 33.3
มีรายได้ที่ 15,001 – 30,000 บาท จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2
2. ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV ) ส่วนใหญ่มี วัตถุประสงค์ในการ
รับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ (Line TV) เพื่อติดตาม เทรนด์ใหม่จานวน 190 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.5 ส่วนใหญ่มีช่องทางการรับชมละครไทยจากคอมพิวเตอร์ จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5
ส่วนใหญ่มีสถานที่เลือกรับชมละครไทยจากที่ทางาน / สถานศึกษาและระหว่างเดินทางจานวน 101 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.3 มีความบ่อยในการรับชมละครไทยต่อสัปดาห์ที่ 3–5 ครั้งจานวน 192 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.0 ช่วงเวลาในการรับชมละครไทยที่ช่วงกลางคืน (19.00–24.00 น.)จานวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5
3.ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการรั บชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV ) แรงจูงใจในการ
รับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ (Line TV) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความคิดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ การได้รับประโยชน์
ทางด้ า นต่ า ง ๆ ด้ า นความรู้ สึ ก โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ด้านความต้องการส่ว นตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ รู้สึกชื่นชอบ / จงรักภักดี ต่อช่องทีวีนั่นๆ ด้านสังคม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ น กับ ผู้ อื่ น ผ่ า นช่ องทางการสื่ อสาร ด้านความต้ องการปลดปล่ อย โดยรวมอยู่ในระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ละครสามารถเข้ามาเติมเต็มในชีวิตได้
4.ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV ) ความพึง
พอใจในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV)โดยรวมอยู่ในระดับมาก
5.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
รั บ ชมละครไทยผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ( Line TV ) โดยรวมแตกต่ า งกั น (Sig.=0.000) อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่องทางการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์
(Line TV) ต่างกันมีความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV ) โดยรวม
แตกต่างกัน (Sig.=0.009) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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6. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อตัว แปรตาม “ ความพึงพอใจในการรับชมละครไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Line TV) ” จานวน 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ “ ด้านความคิดด้านความ
ต้องการส่วนตัว และด้านความรู้สึก
อภิปรายผลการวิจัย
1.กลุ่ มตัว อย่ างที่มีร ะดับ การศึ กษามี ความพึง พอใจในการรับชมละครไทยผ่ านช่อ งทาง
ออนไลน์( Line TV )โดยรวมแตกต่างกัน (Sig.=0.000) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยม
ปลายหรือต่ากว่ามีความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ (Line TV) ที่แตกต่าง
กับ กลุ่ มตัว อย่ างที่มีร ะดับ การศึ ก ษาปวช. / ปวส. และสู งกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากก ลุ่ ม ที่
การศึกษาสูงอาจจะมีความรู้ความสามารถในการพิจารณารายละเอียดต่างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การรั บ ชมได้ ม ากกว่ า จึ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจ ที่ แ ตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553, หน้า 38-39) กล่าวว่า รายได้จะมีผลต่ออานาจ
การซื้อ ส่วนผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากกว่าและผลการศึก ษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของปณิชา นิติพรมงคล ( 2555 ) กล่าวว่า พฤติกรรมการรับชมละครไทยผ่าน
ช่องโทรทัศน์ดิจิตอลและ Line TV ของคนวัยทางานนั้น ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การรับชมที่แสดงถึงการเลือกรับชมและการรับรู้ เนื่องจากการศึกษาระดับสูงจะมีความรู้ในการใช้
อย่างดีรวมถึงงานวิจัยของประเวทย์ ประเวสไพรสนธิ์ (2556) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้บริการสื่อ
ออนไลน์ของคนวัยทางาน ส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปที่ใช้ บ่อยที่สุดกว่าระดับ
การศึกษาอื่น เนื่องด้วยต้องใช้สื่อออนไลน์ในทางการทางานและการเข้าสังคม ในทางกลับกันนั้นมี
ผลงานวิจัยอื่นที่ขัดแย้งกับผลการวิจัยของผู้วิจัยเป็นงานวิจั ยของอังคณา อิ่มใจ ( 2559 ) กล่าวว่า
ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันนั้นไม่มีผลใดต่อทัศนคติการแสดงความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งนั้นๆเลย ทุก
อย่างอยู่ที่การรับรู้แต่ละตัวบุคคลและประสบการณ์ในการรับรู้ที่ผ่านมา
2.กลุ่มตัวอย่างที่มีช่องทางการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ (Line TV) ต่างกันมี
ความพึงพอใจในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Line TV ) โดยรวมแตกต่างกันโดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่องทางการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ (Line TV) จากคอมพิวเตอร์มีความพึง
พอใจในการรับชมละครไทยผ่านช่องทางออนไลน์ (Line TV) ที่มากกว่า ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิ จัย
ของพิชญาวี คณะผล (2553) ได้ศึกษาทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์พบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงบวก ได้แสดงความคิดเห็นได้ใน
หลากหลายและตอบสนองความต้องการได้ง่ายและเป็นการโต้ตอบสื่อสารกันโดยอิสระและสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ภัทรา เรืองสวัสดิ์ ( 2553 ) ได้ศึกษาเครือข่ายออนไลน์มีการใช้บริการผ่าน การใช้งาน
บนคอมพิวเตอร์มากที่สุด ซึ่งเป็นกิจกรรมของคนวัยทางานทาเป็นประจามากที่สุด เพื่อการ
เข้าสังคม สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในทางกลับกันมีงานวิจัยของ อาสภา รัตนมุ่งเมฆา
(2559 ) กล่าวขัดแย้งกับงานของผู้วิจัยว่า ผู้ที่รับชมละครซีรีย์ช่อง GMM 25 นิยมรับชมผ่านสื่อยูทูบ
บนโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากง่ายในการใช้งาน สะดวกและรวดเร็วส่งผลต่อความพึงพอใจ
3.ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรู้สึกด้านความคิด ด้านความต้องการส่วนตัว และด้านความรู้สึกมี
อิ ท ธิ พ ลที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการรั บ ชมละครไทยผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ (Line TV) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชูเกียรติ ดีบุรี (2552) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการชมละครไทยและละคร
เกาหลีของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการชมละครอยู่ ที่บทละครและเนื้อเรื่อง
และประโยชน์ของการชมละครทาให้ผ่อนคลายจากการทางานงานวิจัยของ อาสภา รั ตนมุ่งเมฆา (
2559) ได้ศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีย์ช่อง GMM 25
ผ่านสื่อยูทูบ ผลการวิจัยพบว่าด้านทัศนคติของผู้รับชมในเรื่องของการใช้ งาน ที่สามารถรับชมได้ง่าย
สะดวก และรวดเร็ว และงานวิจัยของปรวรรณ โลหะวัฒ น์วงษ์ ( 2553 ) ได้ศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ
และความพึงพอใจที่มีต่อละครโทรทัศน์ชุด "เจ้ากรรมนายเวร" ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความพึงพอใจหลักคือ ความสนุกสนานบันเทิง
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่จะนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการรับชมละคร
ไทย Line TV ดังนั้น ควรให้ความสาคัญกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เช่น การผลิต
ละครที่อิงเหตุการณ์ทันสมัยหรือการสร้างกิจกรรมการตลาด Social Network
2. ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ควรผลิตละครไทยที่ตอบสนองความต้องการของเพศหญิง ปรับรูปแบบ
การรับชมให้ง่าย เช่น การนาดารานักแสดงที่เป็นกระแสนิยมมาเป็นนักแสดงนาของละครและสร้าง
กิจกรรมทางการตลาด อย่าง Meet & Greet ในการพบปะนักแสดงผ่าน Line TV
3. จากการศึกษาพฤติกรรมการรับชม สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอละครไทยให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการรับชมได้ เช่น ปรับเวลา ช่องทางการออนแอร์ใน Line TV ให้ตรงตามพฤติกรรม
4. จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชม ควรนาเสนอ
ละครให้ตอบสนองความต้องการพักผ่อน
5. ผู้ชมนิยมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นผ่านช่องทางการสื่อสารควรเพิ่มช่องทางออนไลน์ที่ผู้ชม
สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนสื่อสารกันได้ เช่น การออนแอร์ละครไทยผ่านการ Live ที่ผู้ชมสามารถ
พูดคุยกันได้ด้วย
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะสามารถสรุปในเชิงเหตุและผล ถึงอิทธิพลที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการรบชมละครได้
2. ควรทาการศึกษาในกลุ่มอื่นๆ ที่มีความแตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะทาให้เห็นถึงพฤติกรรม
การเปิดรับชม ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในแต่ละพื้นที่ เพื่อแสดงถึงความแตกต่าง
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การตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X
และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
THE DECISION MAKING IN BUYING GLASSES OF GENERATION X
AND GENERATION Y CONSUMER IN BANGKOK
จันทร์ทิพย์ สมุติรัมย1 บุญญรัตน์ สัมพันธวัฒนชัย2

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้แว่นสายตาและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมของผู้ใช้แว่นสายตา และปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านการตลาดที่เปลี่ยนไปซึง่ ส่งผลต่อผูบ้ ริโภค ประชากรและการ
สุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 400 คนจากวิธีการสุ่มแบบสะดวก โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้แว่นสายตา ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจัยภายนอก
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ แว่นสายตา ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,T-Test, One-Way
Anova Multiple Regression
ผลการวิจัยสรุป 1. การตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสังคม,ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
วัฒนธรรมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สามารถทานายการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ
Generation Y ได้ร้อยละ 93.40 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค
Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สามารถทานาย
การตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Yได้ร้อยละ 81.80 4. พฤติกรรมการใช้
แว่ น สายตาด้ า นระยะเวลาในการใช้ แ ว่ น สายตาต่ อ วั น , ด้ า นระยะเวลาในการใช้ แ ว่ น สายตาต่ อ 1 อั น , ด้ า น
วัตถุประสงค์ในการซื้อแว่นสายตา และด้านรูปแบบของแว่นสายตาที่เลือกที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การตลาดการตัดสินใจซื้อแว่นสายตา Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
1,2
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Abstract
The objectives of this study were (1) to study the behavior of glasses user of Generation X
and Generation Y in Bangkok (2) identify the key marketing factor that affect to glasses user of
Generation X and Generation Y in Bangkok. The key findings of this research were the factors
influencing decision-making. This research can help to understand deeply of factors influencing
decision-making.
Research Methodology: The sample of respondents consisted of 400 respondents.
The hypothesis testing was formulated for analyzing factors influencing decision making of glasses
user of Generation X and Generation Y in Bangkok by testing the significant between general
information, marketing mix, and decision-making factors respectively. The collected data were
analyzed and present by descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard
deviation, independent t-test, ANOVA, and multiple regressions.
The result shows that general information of respondent was working as private company
both in Generation X and Generation Y and their income around 30,001 – 35,000 baht per month.
The respondent behavior of wearing glasses was wore all the time. The lifetime of glasses around
less than or equal 1 year. The reson that their wear glasses because of short length of eyes. The
marketing factors that effect with decision of wearing glasses of Generation X and Generation Y was
rank from highest level as price, promotion, people, place, physical evidence, product, and process.
Keyword: marketing mix, Bangkok area, Decision making, Generation X, Generation Y, Glasses

บทนา
ปัจจุบันแว่นตา นับเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้นตามลาดับ มีแนวโน้ม
ตลาดเติบโตต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนหันมาให้ความสาคัญในเรื่องสุขภาพสายตามากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์,2558) ทั้งนี้แม้ว่าปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจไทยจะอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยได้รับผลกระทบจากทั้งปัญหา
เศรษฐกิจโลกและกาลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศที่ลดลงส่งผลต่อทั้งยอดขายและการเติบโตของตลาดแต่ตลาด
แว่นตายังสามารถเติบโตได้ทั้งนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากสุดคือกลุ่มแว่นตาประเภทแฟชั่น ส่วนในกลุ่มของแว่น
สายตาแม้จะได้รับผลกระทบ แต่เนื่องจากเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้มีปัญหาทางด้านสายตาจึงได้รับผลกระทบบ้างแต่
น้อยกว่า (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558)
ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงนาไปสู่ประเด็นศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้แว่นสายตา และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตา รวมไปถึงเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
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พฤติกรรมการใช้แว่นสายตา และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค
Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกได้แก่ผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation
X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตาม
พฤติกรรมการใช้แว่นสายตา
1. ระยะเวลาในการใช้แว่นสายตาต่อวัน
2. ระยะเวลาในการใช้แว่นสายตาต่อ 1 อัน
3. วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
4. คุณลักษะทั่วไปภายนอก
จากการสัมภาษณ์ ผู้ใช้แว่นจริงและขายแว่นสายตา โดยคุณ
กัลยาณี รักษาศีล และคุณปู เรืองรักษ์)

ตัวแปร

การตัดสินใจซื้อแว่น
H1 สายตาของผู้บริโภค
Generation X และ
Generation Y ใน
H2 เขตกรุงเทพมหานคร
(ที่มา: พัณธิตา แก้ว
มา, 2556)

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด
5. บุคคลากร
6. ลักษณะทางกายภาพ
7. กระบวนการให้บริการ
(ที่มา:ชุติมา หวังเบ็ญหมัด,และคณะ 2556)
จากการสัมภาษณ์ ผู้ใช้แว่นจริงและขายแว่นสายตา โดยคุณ
กัลยาณี รักษาศีล และคุณปู เรืองรักษ์)
ปัจจัยภายนอก
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ฐานของการวิ
จัยสมมติ
ฐานการวิ
(ทีสมมติ
่มา:Mai
Xuan Hung,
และคณะ,
2557)จัย
2. ปัจจัยด้านสังคม
ฐานการวิ
ัย และคณะ, 2557)
(ทีสมมติ
่มา: Mai
XuanจHung
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
(ที่มา:นายนรุตม์ อุดมชัยบรรเจิดและอุมาวสี ศรีบุญลือ,2556)

H3

( Line TV)

Gronroos (
,
2550)
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สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมการใช้แว่นสายตาของผู้บริโภคส่งผลต่อ ในการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของ
ผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของ
ผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยภายนอกได้แก่ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และGeneration Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีของ Generation X และGeneration Y
Generation X คือกลุ่มคนที่มีอายุรองลงมาอีกช่วงหนึ่ง เกิดในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2508 –
พ.ศ. 2522 ซึ่งคนกลุ่มนี้มีวิถีชีวิตที่ไม่ลาบากเท่าคนกลุ่ม Baby Boomer และยังเป็นช่วงแห่งสันติภาพ
สภาวะของโลกสงบ เรียบร้อย หลายประเทศมีความมั่งคั่ง คุณลักษณะทางประชากรที่สาคัญที่เกี่ยวกับเรื่อง
ทางเศรษฐกิจสังคม
Generation Y คือคนส่วนมากในปัจจุบัน หรือที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่ คือกลุ่มคนที่เกิดในปีพ.ศ.
2523 – พ.ศ. 2543 หรือมีอายุประมาณ 13-33 ปี เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนามากขึ้นและเพิ่มจานวนมาก
ขึ้น เนื่องจากเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้คนกลุ่มนี้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สูงด้านการทางานของคนกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นกาลังสาคัญขององค์กร เพราะคนกลุ่มนี้เน้นการทางานเชิง
รุก ใช้ทักษะความคิด มีการจัดระบบที่ดี ถึงแม้จะไม่ชอบงานหนักแต่มีความกล้าลอง กล้าคิด กล้าทา
มีความสามารถในการหาข้อมูล และนาเสนอข้อมูล แต่ในเรื่องความภักดีต่อองค์กรถือว่าน้อย ไม่
สามารถเทียบกับคนอีก 2 กลุ่มได้ เพราะคนกลุ่มนี้ต้องการความก้าวหน้า ถ้า ทางานแล้วรู้สึกอยู่กับที่
ไม่มีความก้าวหน้า ก็จะหางานใหม่ทันที(อรวรัญ แซ่ก๊กและคณะ, 2559)
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แว่นสายตา
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล
และการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา การศึกษาวิธีการที่
แต่ละบุคคลทาการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าซึ่งศึกษาว่าสินค้าที่เขาจะเสนอ
ขายนั้นใครคือลูกค้า ผู้บริโภคซื้ออะไร ทาไมจึงซื้อ ซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อไหร่ ซื้อที่ไหน ซื้อและใช้ บ่อยครั้ง
เพียงใด รวมทั้งศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ
แนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2560) ได้อธิบายว่า
ส่วนประสมการตลาดที่สามารถควบคุมได้ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นาเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. ราคา (Price) คือต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการ 3. ช่อง
ทางการให้ บ ริ การ (Place) เป็ น กระบวนการทางานที่จะทาให้ สินค้าหรือบริการไปสู่ตลาดเพื่อให้
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้า 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารการตลาดเข้าใจและ
ให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขายการส่งเสริมการตลาดบริการ 5. บุคคล (People) หรือพนักงานผู้ให้บริการ
ลักษณะที่แตกต่างของบริการอันดับหนึ่งคือการผลิตและการบริโภค 6. สิ่งที่นาเสนอทางกายภาพและ
รูปแบบการให้บริ การ (Physical Evidence) เนื่องจากการบริการเป็นข้อเสนอที่เป็นนามธรรมไม่
สามารถจั บ ต้ อ งได้ จึ ง ต้ อ งท าให้ ข้ อ เสนอของการบริ ก ารเป็ น รู ป ธรรมที่ ลู ก ค้ า เห็ น ได้ ชั ด เจน
7. กระบวนการ (Process) คือระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และการเคลื่อนย้าย
(Flow) ของกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นทั้งในระบบการนาเสนอและปฏิบัติงานบริการ
แนวคิดทฤษฎีของอิทธิพลทางสังคม
เป็นการคิดร่วมกันของเพื่อนหรือผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ เป็นความคิดของแต่ละคนและของ
กลุ่มคน ในเรื่องรอบตัวมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต้องคิด เพื่อ หาทางแก้ปัญหา
หรือทาให้ปัญหาบรรเทาลง ความคิดความอ่านที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้ว และใช้การได้ดี ก็จะ
ได้รับการเก็บรักษาสืบทอดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง” (จิรัชยา เจียวก๊ก และ เขมริฐศา เข็มมะลวน,
2558)
แนวคิดทฤษฎีของอิทธิพลทางวัฒนธรรม
อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่สาคัญคือการคานึงถึง วัฒนธรรมในที่นั้นๆ การที่เราจะเข้าไปประกอบ
ธุรกิจอะไรก็ตาม ต้องศึกษาความเป็นไปได้ด้านวัฒนธรรมว่าลูกค้าสามารถยอมรับกับสิ่งที่ผู้ประกอบการ
ต้องการนาเสนอหรือไม่ เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต่างกันส่งผลกระทบต่อการทาธุรกิจที่แตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องศึกษาจุดเด่นและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย
(William G. Zikmund and Michael D’Amico, 2001: 654 อ้างถึงใน นรุตม์ อุดมชัยบรรเจิด, 2555:15)
แนวคิดทฤษฎีของอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
อิทธิพลด้านเศรษฐกิจนั้น มีผลต่อการทาธุรกิจต่างๆ ถ้าเราเข้าใจถึงสภาพแวดล้ อมทางด้าน
เศรษฐกิจในเวลานั้นจะช่วยให้ผู้บริหารมีแนวโน้มในการวางแผนการทางานและป้องกันผลกระทบที่จะ
ตามมาในธุรกิจนั้นๆได้ รายละเอียดด้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ที่สาคัญจะประกอบด้วย (William G.
Zikmund and Michael D’Amico, 2001: 654 อ้างถึงในนรุตม์ อุดมชัยบรรเจิด, 2555:15)
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การดาเนินการวิจัย
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้แว่นสายตาและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ วิจั ย ใช้วิธีวิจั ย เชิงปริ มาณโดยการเก็บแบบสอบถามผู้ ที่ ใช้แว่นสายตาในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อศึกษาถึง พฤติ กรรมของผู้ ใช้แว่นสายตา และปัจจัยที่ส่ งผลต่อด้านการตลาดที่เปลี่ ย นไปซึ่ง
ส่ ง ผลต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ประชากรในการศึ ก ษาคื อ ประชากรที่ ใ ช้ แ ว่ น สายตาใน Generation X
และ Generation Y และพั ก อาศั ย อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ไม่ ส ามารถรวมจานวน
ที่แน่นอนได้ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัว อย่า งตาม
ความสะดวก ( Convenience Sampling ) ซึ่ง ก็คือ คนที่ ใ ช้ แ ว่ น สายตาและมี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
ของ Generation X และ Generation Y ที่อ ยู่อ าศัย ในกรุงเทพมหานครขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษากาหนดขึ้นที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน+,-5% โดย
การใช้สูตรของ W.G.cochranจะได้จานวนตัวอย่างของประชากรจากการคานวณ ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ต้องไม่ต่ากว่า 323 คน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ที่
จานวน 400คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Generation X จานวน200 คน และ Generation Y จานวน 200
คน การเลือกพื้นที่ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random
Sampling) โดยการจับฉลากเขตอันราส่วน 10:1 ได้ผลการจับฉลาก ดังนี้ เขตบางนา เขตบางแค เขต
ปทุมวัน เขตประเวศและ เขตธนบุรี ต่อมาผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random
Sampling) โดยการเลือกห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในเขตที่จับฉลากได้
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
4. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วจากนั้นนามาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงให้ชัดเจน
ก่อนนาไปใช้
5. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยใช้วิธีการค้นหาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ดังนี้
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1.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้แว่นสายตาของผู้บริโภคใน Generation X และ Generation Y
ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ด้วย และความแปรปรวน
ทางเดียว One Way Analysis of Variance
2. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายใช้การวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ด้วยความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression)
3.การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ด้วยความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)และใช้ ttest เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจระหว่าง Generation X และ Generation Y
ใช้การวิเคราะห์ T-test ทดสอบค่าความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มคือการ
ตัดสินใจระหว่างGeneration X และ Generation Y
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและด้านพฤติกรรมการใช้แว่นสายตา ผู้วิจัยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายคุณลักษณะทางด้านบุคคลและพฤติกรรมโดยใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 มาจาก Generation X (เกิดพ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2522) และ Generation Y (เกิด พ.ศ.
2523 – พ.ศ. 2543)
ด้านสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 249 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.3 รองลงมาคือ สมรส จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และหย่าร้างจานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8
ด้านระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมาคือ ปริญญาโท จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และสูง
กว่าปริญญาโท จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
ด้านอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 260 คน
คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และรับราชการ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001 - 35,000 บาท
จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 20,001 - 25,000 บาท หรือ 25,001 - 30,000 บาท
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จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 15,001- 20,000 บาท หรือ มากกว่า 35,000 บาท จานวน 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.3 และต่ากว่าหรือเท่ากับ15,000 บาท จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2
อภิปรายผลการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation
Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก Generation ที่แตกต่าง
กันจะมีความชื่นชอบ หรือ มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อแว่นตาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของพัณธิตรา แก้ว มา (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลื อกซื้ อแว่นตาของ
ผู้บริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่เลือกซื้อแว่นตาในเขตบางรัก
ส่วนใหญ่เลือกซื้อแว่นตายี่ห้อที่กาลังได้รับความนิยมสูงในตลาดและราคาจะค่อนข้างแพงกว่ามาก
คือราคา 10,000 บาทขึ้นไป และเป็นสินค้าที่มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรปซึ่งมีชื่อเสียงด้านแว่นตาอยู่
แล้ว อีกทั้งยังมีคุณสมบัติและความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งทั้งภาพลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย ดีไซน์
การออกแบบที่โดดเด่น วัสดุที่นามาทากรอบก็คงทน และเบาสบายกว่า และ สอดคล้องกับโชติกา
ตันติวัฒนกุลชัย (2546)
2. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกได้แก่ผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ พบว่า ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสังคม,ด้านเศรษฐกิจ
และ ด้านวัฒนธรรมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ.05 สามารถทานายการตัดสินใจซื้อแว่น
สายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ได้ร้อยละ 93.40 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ราคา และความชื่น ชอบในแบรนด์ข องแว่นตามีผ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ นิภาพรรณ จันทรา (2551) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
แว่นตาของผู้ชายเมโทรเซ็กชวลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านความเชื่อมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาของผู้ชายเมโทรเซ็กชวลในเขตกรุงเทพมหานครโดยสามารถพยากรณ์
ความผันแปรของการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาของผู้ชายเมโทรเซ็กชวลในเขตกรุงเทพมหานครได้
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X
และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านกระบวนการให้บริการ,ด้านบุคคลากร,ด้านลักษณะทางกายภาพ,ด้านราคา และ ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สามารถทานายการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X
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และ Generation Y ได้ร้อยละ 81.80 เนื่องจากการให้บริการของพนักงาน หรือ การให้คาแนะนาจะ
ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในการซื้อแว่นตามากขึ้น เพราะ แว่นตาเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติค่อนข้าง
ละเอียด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตบุณย์ จันทพันธ์ (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อแว่นตาที่ร้านแว่นตาในศูนย์การค้าเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อแว่นตาด้านเหตุผลที่
ตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาคือ สินค้ามีคุณภาพเป็นสินค้ายี่ห้อ (Brand name) มีส่วนลดในการขาย และ
พนักงานผู้ให้บริการมีความรู้ความชานาญ ช่วงเวลาที่ไปซื้อแว่นตา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจัยครั้งนี้ที่ให้ความสาคัญด้านบุคลากรในระดับมากที่สุด
4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้แว่นสายตาต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค Generation X และ
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการใช้แว่นสายตาด้านระยะเวลาในการใช้
แว่นสายตาต่อวัน , ด้านระยะเวลาในการใช้แว่นสายตาต่อ 1 อัน , ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อแว่น
สายตา และ ด้านรูปแบบของแว่นสายตาที่เลือกที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคที่มีการใช้แว่นตาตลอดทั้งวันหรือมีสายตาที่สั้นจะมีค วามต้องการในการซื้อ
แว่นตามากกว่า เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิษณุ นิลพราหมณ์ (2549) ศึกษาเรื่อง ทัศนะ
คติ ค วามพึ ง พอใจโดยรวมและพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ แว่ น ตาจากร้ า นแว่ น ท็ อ ปเจริ ญ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริญมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแว่นตาในด้านความถี่ในการซื้อใน 5 ปี ที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างไปในกลุ่มจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติม
2. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X
และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น การสื่อสารการตลาด การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
คาดว่าจะเป็นส่วนสาคัญและมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation
X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
3. การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของ
ผู้บริโภค Generation X และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิดแค่เพียงบาง
ตัวแปรตามบริบทของงานวิจัย ซึ่งยังไม่มีทฤษฎีมารองรับอย่างเพียงพอในระดับสากล และการศึกษาที่
ศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่มักศึกษาในเชิงปริมาณ ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะมีการศึกษาในเชิงลึกเพื่อทาให้
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ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภค Generation X และ
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นโดยการสังเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีอื่นที่
สอดคล้องในลาดับต่อไป
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต
การศึกษาเชิงประจักษ์ของประเทศไทย
Public Participation in Anti-Corruption
Empirical Study of Thailand
ธีรพล กาญจนากาศ1

บทคัดย่อ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตนั้น เป็นสิ่งสาคัญของประเทศที่ เจริญแล้ว ซึ่งจะ
ส่งผลดีในการใช้งบประมาณของรัฐได้อย่างคุ้มค่า ประเทศไทยได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนขึ้นมาอย่าง
มากในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จนได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนกาหนดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มีโครงการข้อตกลงคุณธรรมและมีผู้สงั เกตการณ์คุณธรรมเข้าสังเกตการณ์ในโครงการของหน่วยงานของรัฐซึ่งปรากฏ
ว่าส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสยิ่งขึ้น โครงการปี พ.ศ.2558-2561 รวม 38 โครงการ
และมีผู้สังเกตการณ์คุณธรรมเข้าสังเกตการณ์ในโครงการดังกล่าว ผลทาให้ประหยัดงบประมาณ 71,127 ล้านบาท
ต่ากว่างบประมาณคิดเป็น 32.85 % อันเป็นผลงานที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง จึงถือว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ส่งผลดีต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รัฐบาลจึงควรสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการจัดซื้อจัด
จ้างให้มากขึ้น และขยายโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้กว้างขึ้น วางรูปแบบและ
ระเบียบที่ชัดเจนในการประสานงานระหว่างองค์กรอิสระกับการทางานภาคประชาชน เช่น สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันการทุจริตแห่งชาติ,สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นหรือผู้สังเกตการณ์
คุณธรรม ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ ข้อตกลงคุณธรรม ผู้สังเกตการณ์คุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

Abstract
The participation of the people in anti-corruption. It is important for the country to flourish.
This will result in good budgeting. Thailand has significantly improved its participation in the public
sector over the past four years, and is set out in the Public Procurement and Government

1อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยทองสุข

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
75

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

Procurement Act, 2560. The public participation in the procurement of various agencies. The public
sector is also required to be appointed as a member of the Board of Governors. Have a Integrity
Pact and have Independent Observer. Observing the government projects, it appears that the
government procurement is more transparent. Project 2015-2018 includes 38 projects. And there
are observers of Independent Observer in the project. The budget was 71,127 million baht, lower
than the budget of 32.85%. Therefore, the participation of the public sector has contributed to the
fight against corrupt corruption. The government should encourage people to participate in the
procurement process. And expanding the opportunities for public participation in the fight against
corruption. Specify clear formats and arrangements for coordination between independent
organizations and the public sector, such as the Office of the National Anti-Corruption , Office of
the Auditor General , or Independent Observer Faster and efficient.
Keywords Integrity Pact Independent Observer Anti-Corruption Organizations (Thailand)

บทนา
การทุจริตในภาครัฐเป็นปัญหาสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ สร้างความเสียหายอย่าง
มากมายให้แก่ประเทศและประชาชนไทย ที่ปรากฏต่อสาธารณะชนนั้นเป็นเพียงบางส่วน แต่ก็เป็น
ความเสียหายอย่างมหาศาล เช่น โครงการคลองด่าน โครงการรถเรือดับเพลิง สินบนข้ามชาติโรลส์ รอยส์ โครงการCTX การทุจริตของอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยว สินบนภาษีเหล้า ฯลฯ และยังมีอีก
มากมายทั้งปรากฏต่อสาธารณชนและไม่ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งในการปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งก็
จะอ้างเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมาเป็นเหตุผลในการปฏิวัติรัฐประหารเสมอๆ องค์กรอิสระหรือองค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่อาจทาให้การทุจริตคอร์รัปชั่นลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด จึงมีแนวความคิดในการ
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังเห็นได้จากเริ่มมีบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้ องเรียน
มาตรา 56 มี บั ญ ญั ติ ว่ า “บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ และเข้ าถึ ง ข้ อ มู ล หรือ ข่ า วสารราชการในความ
ครอบครองของหน่วยราชการ” และยังมีบัญญัติในหมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 71 บัญญัติ
ว่า “บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย”
แม้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว)จะไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนก็ตาม แต่ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ก็ได้มีบทบัญญัติในประเด็นนี้อย่างเด่นชัดขึ้น ดังปรากฏ
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ในหมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 บัญญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (2)ป้องกัน
ประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ” ดังนั้น จึงควรศึกษาว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต
นั้น ประสบผลสาเร็จหรือไม่ สาเร็จเพียงใด
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตว่ามีผลส าเร็จหรื อ ไม่
สาเร็จเพียงใด โดยวิธีการศึกษาเชิงประจักษ์ของประเทศไทย
ทฤษฎีและสมมติฐานในการวิจัย
การมีส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตมีผ ลส าเร็จมากขึ้นด้ว ยการใช้
ข้อตกลงคุณธรรมและผู้สังเกตการณ์คุณธรรม
ขอบเขตการวิจัย
การศึก ษานี้ ศึกษาจากการมีส่ ว นร่ว มของภาคประชาชนในการเข้ าร่ว มสั ง เกตการณ์ ใ น
โครงการที่เข้าร่วมในข้อตกลงคุณธรรมในช่วงปีพ.ศ.2559-2561(เดือนกันยายน)
วิธีดาเนินการวิจัย
ดาเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาโครงการต่างๆที่เข้าร่วมในข้อตกลงคุณธรรม โดยมีผู้แทน
ภาคประชาชนในฐานะผู้สังเกตการณ์คุณธรรมว่า มีผลทาให้โครงการภาครัฐต่างๆผ่านกระบวนการ
และขั้นตอนตามกฎหมายอย่างโปร่งใสเพียงใด สามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐได้เพียงใด ศึกษา
ผลแต่ละโครงการเชิงประจักษ์ของประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ.2559-2561 (เดือนกันยายน)
ผลการวิจัย
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตจึงมีคาสั่งที่ 1/2558
ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ และต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็ นชอบเรื่อง การเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี รั บทราบคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดยคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ มีอาจหน้ าที่หลักคือจัดทาแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพื่อ
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เสริมสร้างและประสานความร่วมมือในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่าง
หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ติดตามประสานงานและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
การดาเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติจึงได้ริเริ่มในการจัดตั้งโครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact)หรื อ เรี ย กย่ อ ๆว่ า IP ซึ่ ง ทางรั ฐ บาลก็ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งเต็ ม ที่ โดยให้ ท าง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นศูนย์กลางในการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว และเมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นาข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact)ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่พัฒนาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งในนานาชาติ( Transparency International)ที่ใช้ในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้ เพื่อให้เกิดความโปร่งในในโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
สาระสาคัญข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) เป็น
ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่สนใจเข้ามา
เป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ และผู้สังเกตการณ์ (Independent Observer) ว่าจะไม่
กระทาการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น ไม่เรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด และจะปฏิบัติ
หน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยอมรับให้มีบุคคลที่สามที่มาจากภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์( Observer) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ ตั้งแต่
การจัดทาร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จนถึงสิ้นสุดสัญญา ซึ่งผู้สังเกตการณ์
จะต้องกากับดูแลความเสี่ ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินงาน
ตามสัญญาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว กับ มาตรการป้องกันตอบข้อกังวล และข้อร้องเรียนของผู้เสนอราคา
หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ แจ้ ง ให้ ส าธารณชนทราบเกี่ ย วกั บ ความโปร่ ง ใสและความเป็ น ธรร มของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างสาระสาคัญของข้อตกลงคุณธรรม โดยสาระสาคัญของข้อตกลงคุณธรรม
กาหนดเงื่อนไขที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม ดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ดซื้อจั ดจ้ า ง เช่น แผนการจั ด ซื้ อจั ดจ้ า ง ร่ างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ที่
เว็บ ไซต์ของหน่ ว ยงานและเว็ บ ไซต์ e-GP ของกรมบัญชี กลาง เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนทั่ ว ไป
สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่า
เทีย มกัน เพื่อสนั บ สนุ น การแข่งขันอย่างเป็นธรรม กาหนดให้ ข้อตกลงคุณธรรมเป็นส่ว นหนึ่งของ
เอกสารการเสนอราคา โดยหากผู้เสนอราคารายใดไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิเข้าร่วม
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เสนอราคาในโครงการจั ดซื้อจั ดจ้ างนั้นได้ และอนุญาตให้ ผู้ สั งเกตการณ์เ ข้าร่ว มสั งเกตการณ์ ใ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น
ใดอันเป็นประโยชน์ในการเสนอราคา และยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบ
โครงการได้ในทุกขั้นตอน
3. ผู้สังเกตการณ์เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิชาชีพ องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่นหรือภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นต่อโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั้นๆ โดยจะต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างมีสิทธิขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยจะต้องรักษาความลับของข้อมูล
และเอกสารดังกล่าว เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดระยะเวลาและทุก
ขั้นตอน ในกรณีที่พบเห็นพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตต้องรีบแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ
เพื่อให้ มีการชี้แจงหรื อแก้ไขในระยะเวลาที่ ผู้สั งเกตการณ์กาหนดหากหน่วยงานนั้นไม่ชี้แจงหรือ
ด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ ผู้ สั ง เกตการณ์ แ จ้ ง ต่ อ คณะกรรมการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต หรื อ
คณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตผ่านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีข้อสั่งการต่อไป
ขั้นตอนการดาเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม
1. การพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
พิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะจัดทาข้อตกลงคุณธรรมโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1.1 หน่วยงานภาครัฐพิจารณาเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีลักษณะดังนี้
1) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
2) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงอยู่ในระดับต้นๆ ของหน่วยงาน
3) โครงการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณชนหรื อ เป็ น ที่ ส นใจของ
ประชาชน
1.2 รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
เสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม โดยพิจารณาจากโครงการที่มี
มูลค่าสูงและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
1.3 ภาคเอกชนเสนอโครงการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ส าธารณชนสนใจเช่ น โครงการลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐาน
2. การพิจารณาคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
3 สถาบัน และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
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ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ จากสมาคมวิชาชีพ สมาคมธุรกิจ และภาค
ประชาสังคมเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ และนาเสนอให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริตรับทราบ โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้สังเกตการณ์มีความรู้และความเข้าใจในระบบ
ข้อตกลงคุณธรรม บทบาทหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสามารถ
รายงานผลการสังเกตการณ์ให้กับคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตผ่านองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์ ดังนี้
2.1 ประชุมหารื อร่ ว มกับหน่ว ยงานภาครัฐ เจ้าของโครงการและผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องกับ
โครงการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์
2.2 รวบรวมและศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับมอบหมาย โดย
หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการจะต้องให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
เอกสารการคานวณราคากลางประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการเสนอ
ราคาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
3. เข้าสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้มีการกาหนดไว้
4. รายงานผลการสังเกตการณ์ ดังนี้
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน ในกรณีที่ไม่พบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุ จ ริ ต หรื อ อาจน าไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต ให้ ร ายงานผลการปฏิ บัติ ง านที่ ผู้ สั ง เกตการณ์ ไ ด้ ด าเนิน การต่อ
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตผ่านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
4.2 รายงานการแจ้งเตือนการทุจริต ในกรณีที่พบว่าหน่วยงานภาครั ฐหรือผู้เข้าร่วมเสนอ
ราคา/ผู้ทาสัญญา มิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรม หรือได้กระทาการใดๆ ที่ไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุณธรรมกาหนดหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนาไปสู่การทุจริตได้ผู้สังเกตการณ์
จะต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการทราบ เพื่อให้มีการชี้แจงหรือแก้ ไขใน
ระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้ง แจ้งต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกั นการทุจริตผ่านองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)เพื่อทราบ
(2) หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ชี้แจงหรือแก้ไข ให้ผู้สังเกตการณ์แจ้งต่อคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตผ่านองค์ กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(3) หากคณะกรรมการความร่ว มมือป้องกันการทุจริตตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่ามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือนาไปสู่การทุจริตได้จริง คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
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การทุจริตก็จะรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อดาเนินการต่อไป
5. ประเมินผลโครงการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม ให้ผู้สังเกตการณ์ดาเนินการดังนี้
5.1 ในกรณีที่โครงการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 1 ปี ให้จัดทารายงาน
การประเมินผลโครงการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตผ่านองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากสิ้นสุดโครงการ
5.2 ในกรณีที่โครงการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาดาเนินการเกินกว่า 1 ปี ให้จัดทารายงาน
การประเมินผลโครงการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตผ่านองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ทุก 6 เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการ เชิญผู้ประกอบการที่คาดว่าจะเข้าร่วมเสนอราคาใน
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้สังเกตการณ์มาลงนามในข้อตกลงคุณธรรมร่วมกัน
2 หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์ลงนามในข้อตกลงร่วมกันก่อน
เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเริ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่การร่า งขอบเขตของงาน (TOR) และ
เมื่อมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างก็ให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาลงนามในข้อตกลงคุณธรรมต่อไปทั้งนี้ ในกรณี
ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ น าข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมที่ หั ว หน้ า
หน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามร่ว มกับผู้สังเกตการณ์อั พโหลดเป็นไฟล์ PDF ไว้ในระบบ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายพิมพ์และลงนามในข้อตกลงคุณธรรม และสแกนกลับเข้าไปในระบบเพื่อใช้
เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา โดยหากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม
จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการเสนอราคา
5.3 บทลงโทษข้อตกลงคุณธรรมได้มีการกาหนดบทลงโทษได้ว่า ในกรณีที่ผู้ร่วมลงนาม
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรม หรือกระทาการใดๆที่ไม่เป็นไปตามที่ข้อตกลงคุณธรรม
กาหนดไว้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งการดาเนินการตามข้อตกลงคุณธรรมนั้น มีองค์ประกอบสาคัญคือผู้สังเกตการณ์คุณธรรม
ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติก็ได้เริ่มโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในปีพ.ศ.2558 แม้จะ
ไม่มีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแต่ก็อาศัยมติของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติซึ่งมี
อานาจหน้าที่ตามคาสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้ อยแห่งชาติดาเนินการโครงการนี้ ภายหลังจึง
ได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลง
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ในราชกิจจานุเบกษาเมื่ อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 180 วัน นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซี่งในมาตรา 3 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริ ห ารพั ส ดุ ใ นกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ข้ อ บั ญ ญั ติ และข้ อ ก าหนดใดๆ ของ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ระเบียบต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างก่อนหน้าพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ถูกยกเลิกหมดสิ้น
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้ องกันการทุจริตไว้อย่างชัดเจน จึงเป็น
กฎหมายที่บัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นทางการ โดยในมาตรา
16 บัญญัติให้เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ของรัฐ และใน
มาตรา 17 ยังบัญญัติให้คณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตอาจกาหนดให้มีการจัดทา
ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ การ
จัดซื้อจัดจ้างต้องมีการจัดทาข้อตกลงคุณธรรมให้เป็นไปตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งรองรับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์คุณธรรมที่ได้เริ่มปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้ว ภาคประชาชนจึงมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริตภาครัฐอย่างชัดเจน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 ยั ง มี ก าร
กาหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมา 5 คณะ ซึ่งทุกคณะจะมีองค์ประกอบของตัวแทนภาคประชาชนเข้า
มาเป็นคณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการของภาครัฐ เพื่อเป็นการรองรับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในระดับนโยบายและระดับการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ที่มีความเห็นแย้งกับคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานต่างๆ อันประกอบด้วย
1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ
3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
คณะกรรมการเหล่านี้ล้วนมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าเป็นคณะกรรมการจึงเป็นการเปิดให้
ภาคประชาชนได้มีโอกาสร่วมวินิจฉัยปัญหาและกาหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ต่อมาคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ก็ได้ออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต ในการ
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จัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อันเป็นการกาหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางการกาหนด
มาตรฐานขั้นต่าและแนวทางในการป้องกันการทุจริ ตตามข้อกาหนดของประกาศฉบับนี้ อันเป็นการ
รองรับการป้องกันการทุจริตของฝ่ายผู้ประกอบการต่างๆที่จะเข้าเสนอราคาต่อภาครัฐด้วย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็ได้ออกคาสั่งที่ 3/2561 แต่งตั้ง
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คณะใหม่และมีการกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดนี้เพิ่มเติมให้กระชับและครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ ก็ยังคงมีตัวแทนภาค
ประชาชนเข้าเป็นคณะกรรมการด้วย อันเป็นการชี้ให้เห็นถึงการให้ความสาคัญของการป้องกันการ
ทุจริตที่ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ
สรุปสถานการณ์และทิศทางคอร์รัปชั่นไทยในสายตาคนไทย
- สถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นรุนแรงน้อยลงแต่ยังไม่ได้ดีมาก
- ความตื่นตัวต่อปัญหาคอร์รัปชั่นเพิ่มมากขึ้น
- ความทนทานต่อการคอร์รัปชั่นลดลงมาก
- แต่ป ระชาชนยั งไม่ค่อยเชื่อมั่นในกลไกต่อต้านคอร์รัปชั่นต่างๆ มากนัก ในสายตาคน
ต่างประเทศ…
- สถานการณ์คอร์รัปชั่นยังถือว่าไม่ดี
- คะแนนที่ ต กลงมาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ เ ปลี่ ย นไปให้ น้ าหนั ก เกี่ ย วกั บ หลั ก การ
ประชาธิปไตยมากขึ้น
- ถ้าไม่มีเรื่องประชาธิปไตยสถานการณ์คอร์รัปชั่นไม่ได้เลวลงหรือดีขึ้น
สรุปจุดอ่อนจากดัชนีในต่างประเทศ
- ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในนักการเมือง
- รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า
- เจ้าหน้าที่รัฐใช้อานาจแห่งดุลยพินิจในการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
- รัฐบาลจากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่วงดุลตรวจสอบภาครัฐ
จากดัชนีในประเทศ (CSI)
- กฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจ
- เจ้าหน้าที่รัฐขาดคุณธรรม
- กระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก
ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ ผ ลส ารวจดัช นีส ถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย การดาเนินงานใน
ภาพรวม โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยผลการสารวจ
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ดั ช นี ส ถานการณ์ ค อร์ รั ป ชั่ น (Corruption Situation Index : CSI) ในรอบ 6 เดื อ นประจ าเดื อ น
มิถุนายน 2561 มีประเด็นสาคัญที่สะท้อนสถานการณ์ทุจริตของประเทศไทย ดังนี้
- สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยในรอบ 6 เดือนมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ดัชนี ไม่ว่าจะ
เป็นระดับค่าคะแนนดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย (Thai CSI) ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยใน
ปัจจุบันและดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ซึ่งถือว่าเป็นผลจากการดาเนินการอย่างจริงจัง
ของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตจนสถานการณ์การทุจริตของไทยมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี
ขึ้น สังคมมีความตื่นตัวและมีทัศคติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น จากการมีระดับคะแนน
เพิ่มสูงขึ้นจะเห็นได้ว่า ประชาชนตระหนักได้ถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดการตื่นตัวทาง
ความคิดทัศคติดังกล่ าวมาใช้ป ระโยชน์ใ นการแก้ไ ขปัญหาทุจริ ตให้ มีประสิ ทธิภ าพต่ อไป ซึ่งการ
ดาเนินงานในระยะต่อไปจะดาเนินการเร่งรัดการตรวจสอบคดีสาคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
รวมทั้งให้ภาคประชาชน เอกชน และสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการของภาครัฐ ตั้งแต่
ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ตามแนวทางพลังประชารัฐ ขจัดทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ในเดือนกันยายน 2561 คณะกรรมการต่ อต้านการทุจริตแห่งชาติ(คตช.)ได้มีมติให้แต่งตั้ง
อนุกรรมการจานวน 6 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่ างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
คือ
1) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติการปลุกจิตสานึกและสร้างการรับรู้
2) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการทุจริต
3) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการปราบปรามการทุจริต
4) คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการต่อต้านทุจริต
6) คณะอนุกรรมการ เร่งรัด ติดตามการดาเนินการตามมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ
โครงการข้อตกลงคุณธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
โครงการข้อตกลงคุ ณธรรมมี จานวนทั้งสิ้ น 79 โครงการ มูล ค่า 1,110,453.47 ล้ านบาท
ประหยัดงบประมาณ 68,738.54 ล้านบาท คิดเป็น 41.68% โดยมีโครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
12 โครงการ
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ตารางที่ 1 ความคืบหน้าโครงการข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact)พ.ศ. 2558-2561
โครงการ

จานวนโครงการ

รวม

12
12
29
26
79

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

งบประมาณ
(ล้านบาท)
44,849.86
13,858.85
386,464.95
666,068.86
1,111,313.47

โครงการที่ลงนาม
ข้อตกลงคุณธรรมแล้ว
12
12
19
2
45

ในช่วงปีพ.ศ.2558-2561(เดือนกันยายน) มีโครงการภาครัฐแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรมรวม 79 โครงการ เป็นงบประมาณ 1,111,313.47 ล้านบาท ลงนามในข้อ ตกลง
คุณธรรมแล้ว 45 โครงการ ใช้ผู้สังเกตการณ์คุณธรรม 128 คน จากที่มีผู้สังเกตการณ์คุณธรรมในบัญชี
รายชื่อทั้งหมด 214 คน
การประหยัดของโครงการที่เข้า ร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ปี 2558 – 2561
(จานวน 38 โครงการ จาก 79 โครงการ)
ตารางที่ 2 แสดงผลการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมทาให้ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
โครงการ
ปี 2558

1 โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน (กฟน.)
2 โครงการพั ฒ นาระบบการพยากรณ์ อ ากาศด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์

(%)
35.46

212

68

32.17

8,160

2,254

27.62

129

33

25.58

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน)

950

170

17.89

โครงการจัดซื้อรถเมล์ NGV 489 คัน (ขสมก)

4,021

632

15.72

โครงการเปลี่ยนTV ระบบอนาล็อคสู่ดิจิทัล II (ปสพ.)

1,000

135

13.50

โครงการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน

41.13

0.67

1.63

สมรรถนะสูง
3 โครงการจัดซื้อเครื่องจักรของโรงงานยาสูบแห่งใหม่
4 โครงการจัดซื้อไวน์ขาวและไวน์แดง (การบินไทย)

5
6
7
8

งบ
ต่ากว่างบ
ประมาณ
ประมาณ
(ล้านบาท)
3,235
1,147
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมทาให้ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน (ต่อ)
งบ
ประมาณ
(ล้านบาท)
3,011

โครงการ
ปี 2558

9 โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (กทม)
10 โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
(เฉพาะในส่วนงานก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ. และอาคาร สก.
ทบ.)
11 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบ
เอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าสัมภาระฯ รองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (กรมศุลกากร)
รวมเฉพาะโครงการที่ประมูลแล้ว(10 โครงการ)
23,530
24,848

ต่ากว่างบ
ประมาณ
20

2,771

6

0.25

1,318

N/A

N/A

4,466
N/A

18.98
N/A

เห็นได้ว่า ในปีพ.ศ.2558 การเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมทาให้ประหยัดงบประมาณ
แผ่นดินถึง 4,466 ล้านบาท เฉพาะ 10 โครงการที่ประมูลแล้ว
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2559
โครงการ
ปี 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการเปลี่ยนTV ระบบอนาล็อสู่ดิจิทัล III (ปสพ.)
โครงการท่อก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย(ปตท)
โครงการทางหลวงประจวบ-แยกปฐมพร(ก.ทางหลวง)
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการใหม่ (ก.คลัง)
โครงการสร้าง รพ.สุราษฎร์ธานี (ก.สาธารณสุข)
โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์(กองทัพเรือ)
โครงการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ(กรมอุตุนิยม)
โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (ก.คลัง)
โครงการบริการเคเบิลใยแก้วนาแสง(ก.ศึกษา)
โครงการรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้าระยะไกล

ต่ากว่างบ ต่ากว่า
งบประมาณ
ประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(%)
289
41.11
703
852
17.75
4,800
122
15.74
775
286
14.55
1,966
83
13.74
607
78
11.06
705
46
8.36
550
47
7.93
596
480
10
2.08
888
0
0
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ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ต่ากว่างบ ต่ากว่า
งบประมาณ
ประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(%)
-33
-4.24
11 โครงการระบบส่งไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี(กฟผ)
779
12 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถาบันนิติวิ ทยาศาสตร์พร้อมสิ่ง 1,008
177
17.56
ประกอบ
รวมเฉพาะโครงการที่ประมูลแล้ว(12 โครงการ)
13,857
1,990
14.36
รวมทุกโครงการ
13,857
1,990
14.36
โครงการ
ปี 2559

เห็นได้ว่า ในปีพ.ศ.2558 การเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมทาให้ประหยัดงบประมาณ
แผ่นดินถึง 1,990 ล้านบาท
ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2560
งบประ ต่ากว่างบ ต่ากว่า
มาณ
ประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(%)
โครงการยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น 13,000
9,741
74.93
เศรษฐกิจของประเทศ (กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็ ว สู ง ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ) (ส านั ก งานคณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
โครงการLNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง (T-2) 38,500
22,571
58.63
(ปตท)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (ฉะเชิงเทรา- 13,000
6,815
52.42
นนทบุรี) (ปตท)
โครงการงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น 3,420
1,420
41.52
สายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ใน
ถนนจัญสนิทวงศ์ (ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน) (กฟน)
โครงการเปลี่ ย นผ่ า น TV อนาล็ อ กสู่ ดิ จิ ทั ล ระยะที่ 4 (กรม 580
218
37.59
ประชาสัมพันธ์)
3,001
1,058
35.25
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม 3 (กฟน)
โครงการ
ปี 2560

1

2
3
4

5
6
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ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2560 (ต่อ)
งบประ ต่ากว่างบ ต่ากว่า
มาณ
ประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(%)
2,440
364
14.92
โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (กรมทางหลวงชนบท)
โครงการก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นศู น ย์ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการบิ น 1,498
120
8.01
(สถาบันการบินพลเรือน)
โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อ นที่และบริการอินเตอร์เน็ต 13,614
624
4.58
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (กสทช) *
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ระบบสารสนเทศ 2,945
178
6.04
ที่ดินเพื่อการบริการ (ระยะที่ 2) (กรมที่ดิน)
งานอุโมงค์รถไฟในเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะ 9,578
179
1.87
เบาชุมทางถนนจิระ (รฟท)
โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (Gistda) 7,000
16
0.23
โครงการ
ปี 2560

7
8
9
10
11

12

13 โครงการจั ด จ้ า งท าสายเคเบิ ล อากาศ ระบบ 22 เควี ข นาด 185 747
ตารางมิลลิเมตร จานวน 6,230 กม. (กฟภ)
14 งานทางรถไฟและงานโยธาโครงการก่ อสร้างรถทางคู่ช่วงนครปฐม- 8,163
หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล (รฟท)
15 โครงการพัฒนาลุ่มน้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (2560- 21,000
2563)
(20,867 ปีงบประมาณ 60-68) (กรมชลประทาน)
16 โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าร่วมก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า จานวน 2,268
200 คัน พร้อมว่าจ้างซ่อมรถไฟฟ้าและบารุงรักษาสถานี (ขสมก)
17 โครงการงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ 4250

-1.66

-0.22

-35

-0.43

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษกพระราม 9 (กฟน)
18 โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึก ษาแบบดิ จิ ทั ล 1,750
(กยศ)
19 โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (รฟท)
179,413
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ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2560 (ต่อ)
งบประ ต่ากว่างบ ต่ากว่า
มาณ
ประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(%)
โครงการปรั บ ปรุ ง กิ จ การประปาแผนที่ ห ลั ก ครั้ ง ที่ 9 กลุ่ ม งานที่ 4,750
N/A
N/A
เกี่ยวข้องกับงานขยายกาลังการผลิตน้าที่โรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์
(กปน)
โครงการปรั บ ปรุ ง กิ จ การประปาแผนหลั ก ครั้ ง ที่ 9 กลุ่ ม งานที่ 22,760
N/A
N/A
เกี่ยวข้องกับงานอุโมงค์ส่งน้า สถานีสูบน้า ถังเก็ บน้าใส สถานีไฟฟ้า
ย่อย และงานที่เกี่ยวข้อง (กปน)
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้าดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพ และป้องกันน้า 4,264
N/A
N/A
ท่วมเป็นการถาวร (กปน)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - 3,242
N/A
N/A
พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) อาเถอเมืองชลบุรี,อาเภอพนัสนิคม,
อาเภอพานทอง,อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี (ระยะที่1) 900 วัน
(กฟภ)
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจ 8,160
N/A
N/A
หลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 (กฟภ)
โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้า 115 เควี (วงจรที่4) 1,908
N/A
N/A
เพื่ อ ทดแทนและเพิ่ ม ความสามารถในการจ่ า ยไฟไปยั งเกาะสมุ ย
จังหวัดสุราษฎ์ธานี (กฟภ)
โครงการยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น 5,000
N/A
N/A
เศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่ การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนขอ
มูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)
โครงการจั ด จ้ า งแสตมป์ ส รรพสามิ ต และบริ ห ารจั ด การแสตมป์ ยกเลิก
N/A
N/A
สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (กรมสรรพสามิต)
โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสาย อ.หล่มสัก –อ.น้า ยกเลิก
N/A
N/A
หนาว ตอน ต.ปากช่อง–ต.น้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ (กรมทางหลวง)
โครงการ
งานอาณัติสัญญานและโทรคมนาคมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ใน 6,986
N/A
N/A
เส้นทางสายใต้ (ตั้งแต่นครปฐม-ชุมพร) (รฟท)
รวมเฉพาะโครงการที่ประมูลแล้ว(14 โครงการ)
117,486 43,304
36.86
โครงการ
ปี 2560

20

21

22
23

24
25

26

27
28
29

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
89

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

รวมทุกโครงการ

383,237

N/A

N/A

ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2561
โครงการ
ปี 2561

ต่ากว่างบ ต่ากว่า
งบประมาณ
ประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(%)
174
69
39.66

1 โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท)
2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ พ.ศ.255456,387
2560) (ทอท)
3 งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบินระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยาน
1,215
กระบี่(กรมท่าอากาศยาน)
4 งานก่ อ สร้ า งสะพานข้ ามแยกนิค มอุ ตสาหกรรมบ่ อวิ น /อี สเทิร์นซี
3,900
บอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากรวม จ.ชลบุรี (กรมทางหลวง)
5 โครงการงานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ
1,296
Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ (กฟภ)
6 โครงการ TILS-S-01 (ก่อสร้างขยายลานไก 500/230 KV สฟ. ทุ่งส่ง)
1,603
(กฟผ)
7 โครงการ TILS-L-01 (ก่อสร้างสายส่ง 500 KV สุราษฎร์ธานี 2 - ทุ่ง
สง วงจรคู่(วงจรที่ 1 และ 2 ) ขนาดสาย 5*1272 MCM ACSR ต่อ 1,336
เฟส ระยะทางประมาณ 128 กม.) (กฟผ)
8 โครงการงานระบายน้ าสาย 3 พร้ อ มอาคารประกอบโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 9,580
(กรมชลประทาน)
9 โครงการซ่อมบารุงประสิทธิภาพรถถังขนาดเบา 12 (สติงเรย์) (ห้วงที่
1,645
1)(กองทัพบก)
10 โครงการจัดหารถถังทดแทน (M41)(ระยะที่ 2 ห้วงที่ 3) (กองทัพบก) 1,947
11 โครงการจ้างผลิตและให้บริการจัดทาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
12,438
ระยะที่ 3 (กรมการกงสุล)
12 โครงการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM) โดยเป็น
งานก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ น วั ตกรรมแห่ งอนาคต และงานก่ อ สร้ าง
1,836
นิทรรศการในอาคารศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (องค์การพิพิธพันธ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)

20,512

36.38

352

28.97

434

11.13

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2561 (ต่อ)
โครงการ
ปี 2561
13 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) (รฟม)
14 โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2
ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ (ทอท)
15 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก(กทพ)
16 โครงการระบบทางด่วนขั้น ที่ 3 สายเหนือ ตอนN2 เชื่อมต่อไปยัง
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก(กทพ)
17 โครงการระบบรถไฟชานเมื อ งสายสี แ ดงเข้ ม ช่ ว งรั ง สิ ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (รฟท)
18 โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จั งหวัดนครศรีธรรมราช
(กรมชลประทาน)
19 โครงการจั ด ให้ มี บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง และสั ญ ญาญ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล 15,732 หมู่บ้าน (กสทช)
20 โครงการจั ด หาน้ ามั น เชื่ อ เพลิ ง ส าหรั บ โครงการนอกชายฝั่ ง
(ปตท.สผ.)
21 โครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา (การบินไทย)

ต่ากว่างบ ต่ากว่า
งบประมาณ
ประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(%)
101,112

N/A

N/A

329

N/A

N/A

31,244

N/A

N/A

175,510

N/A

N/A

6,570

N/A

N/A

2,349

N/A

N/A

16,000

N/A

N/A

3,850

N/A

N/A

3,977

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

22 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2
5,607
(องค์การเภสัชกรรม)
23 โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 1,453 คัน พร้อม
11,624
ซ่อมแซมและบารุงรักษาพร้อมจัดหาสถานที่ชาร์ตไฟฟ้า (ขสมก)
24 โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
200,000
(กองทัพเรือ)
25 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
1,915
(สถาบันการบินพลเรือน)
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ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2561 (ต่อ)
โครงการ
ปี 2561

ต่ากว่างบ ต่ากว่า
งบประมาณ
ประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(%)

26 โครงการเช่ า รถโดยสารไฮบริ ด (Hybrid) ตามผลการศึ ก ษาแนว
12,622
ทางการจัดหารถโดยสารปรับอากาศจานวน 700 คัน(ขสมก)
รวมเฉพาะโครงการที่ประมูลแล้ว
(4 โครงการ)
รวมทุกโครงการ

N/A

N/A

61,676

21,367

34.64

666,066

N/A

N/A

มูลค่าโครงการปี พ.ศ.2558-2561 216,549 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณ 71,127
ล้านบาท ต่ากว่างบประมาณคิดเป็น 32.85 %
บทสรุป
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตนั้น ได้พัฒนาขึ้นเป็ นอย่า งมาก
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เริ่มจากการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แล้วมาเป็นนโยบายและคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต่อมาจึงถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งในส่วนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐนั้น ได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจั ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ให้ ภ าคประชาชนเข้ามีส่ ว นร่ว มสั งเกตการณ์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ว ยงานต่างๆ
ตลอดจนกาหนดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการจั ดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีโครงการข้อตกลงคุณธรรมและมีผู้สังเกตการณ์คุณธรรมเข้า
สังเกตการณ์ในโครงการของหน่วยงานของรัฐซึ่งปรากฏว่าส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏว่าในช่วงเพียง 3 ปี เศษ มูลค่าโครงการปี พ.ศ.2558-2561
รวม 38 โครงการ มูลค่า 216,549 ล้านบาท ที่ทาข้อตกลงคุณธรรมและมีผู้สังเกตการณ์คุณธรรมเข้า
สังเกตการณ์ในโครงการของหน่วยงานต่างๆ ผลทาให้ประหยัดงบประมาณ 71,127 ล้านบาท ต่ากว่า
งบประมาณคิดเป็น 32.85 % อันเป็นผลงานที่น่าพอใจเป็นอย่ างยิ่ง จึงถือว่าการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนส่ ง ผลดี ต่ อ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์ รั ปชั่ น ส่ ง ผลให้ ล ดค่ า ใช้จ่า ยจานวนมาก จึ ง ควร
สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ว มในโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้ มากขึ้น และมีองค์กรที่ส ามารถ
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ฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์คุณธรรมให้มีจานวนมากขึ้น เพื่อประโยชน์ที่ได้รับจะตกแก่ประเทศชาติของ
เราและเป็นที่เชื่อถือของต่างประเทศมากยิ่งขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ขยายโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้กว้างขึ้น โดยให้มี
ข้อตกลงคุณธรรมในการประมูลสัมปทานรายใหญ่ต่างๆเช่นการขุดเจาะแก็สหรือน้ามันในอ่า วไทย
ตลอดจนสัมปทานขนาดใหญ่ต่างๆโดยเฉพาะสัมปทานที่บรรษัทข้ามชาติเข้าร่วมประมูล
2. อบรมหน่วยงานภาครัฐให้รู้จักการทางานร่วมกับภาคประชาชนให้มากขึ้น ขจัดปัญหาใน
การไม่เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์คุณธรรมหรือไม่เข้าใจในข้อตกลงคุณธรรม
3. วางรูปแบบและระเบียบที่ชัดเจนในการประสานงานระหว่างองค์กรอิสระกับการทางาน
ภาคประชาชน เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ,สานักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นหรือผู้สังเกตการณ์คุณธรรม ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงระเบียบสานักนายกฯเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการประจา
และข้าราชการการเมืองให้ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น มีบทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบที่
ชัดเจนและลงโทษผู้ทุจริตให้หนักขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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แนวทางการจัดการความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
Guidelines of the Competitive Capacity Managment for Hotel Business
in Thailand.
วิวัฒน์ แสงเพ็ชร1 เกียรติชัย วีระญาณนนท์2 อนันต์ ธรรมชาลัย3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ปัจจัยการบริหารจัดการโรงแรม เปรียบเทียบสภาพการแข่งขัน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
จาแนกตามปัจจัยลักษณะการประกอบธุรกิจ และหาแนวทางการจัดการความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ โรงแรมในประเทศไทย
จานวน 400 โรงแรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า F-test ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐ
และนักวิชาการสาขาวิชาการโรงแรม และผู้ประกอบการ/กรรมการผู้จัดการ/ผู้อานวยการ/ผู้จัดการโรงแรม รวม
ทั้งสิ้น 26 คน การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์ SWOT แล้ว
สังเคราะห์แนวทางการจัดการความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจโรงแรมด้วย TOWS Matrix
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย สามารถทาได้ด้วยกลยุทธ์หลายรูปแบบ เช่น ปัจจุบันหลายๆ โรงแรมเน้นจุดเด่นไปในทางอาหารบ้างแล้วนั้น ถือ
เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง และในส่วนของโรงแรมที่ยังไม่มีร้านอาหารภายในโรงแรม จึงควรจับมือเป็น
พันธมิตรกับธุรกิจร้านอาหารเข้ามาให้บริการภายในโรงแรม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริการลูกค้า สาหรับ
โรงแรมที่ มีการก่อ ตั้งโรงแรมขึ้ นมาอย่ างถูก กฎหมาย ในเรื่ อ งของมาตรฐานเรื่อ งอาคาร ความปลอดภัยและมี
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจที่ยาวนาน เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงควรมีการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้สามารถ
รองรับกลุ่มลูกค้า อบรม สัมนา เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าองค์กร/หน่วยงานราชการ ที่จัดอบรมสัมมนา ในปัจจุบันได้มี
ระบบการจองห้องพักผ่านเตอร์เน็ตซึ่งเป็นที่นิยม และจัดเป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการขายห้องพัก จึงควรนาเสนอ
สิ่งอานวยความสะดวกในโรงแรมที่มีทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการ และควรสร้างพันธมิตรในธุรกิจทางการค้า ซึ่งอาจจับคู่
กับธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายช่องทางในการนาเสนอโรงแรม เช่น ขายห้องพั กพร้อมกับบริการรถยนต์เช่า หรือ
ขายพร้อมทัวร์พาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น
คาสาคัญ: การบริหารจัดการ, ความสามารถทางการแข่งขัน, ธุรกิจโรงแรม
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Abstract
The objectives of this research were study the currently of managing hotel business in
Thailand, hotel management factors, compare the the competitive conditions and the
competitiveness, classified by business operation factors and aimed to find the guidelines of the
competitive capacity managment for hotel business in Thailand. Sampling group of 400 hotels in
Thailand are used for quantitative research. The data collection were from a statistical questionaire
and statical analyze process were consist of mean, standard deviation and F-test values.
Qualitative data providers were government official from government agencies and academics in
hotel academic fields and entrepreneurs, Managing Director, Director, Hotel Manager, total number
of key informants are 26 persons. Analizing by SWOT analysis and synthesizing the guidelines for
managing the competitive advantage of the hotel business with TOWS Matrix.
In this research, The guidelines of the competitive capacity managment for hotel
business in Thailand can be done with many strategies, such as restaurants, customer service,
legally hotel on the issue of building standards safety and long business duration known reputation
should be improved, be able to support the seminar group for companies and governments officer.
There is a popular internet booking system and almost as the main channel for selling rooms,
therefore, there should be a hotel facility offering everything that customers need and should
create partnerships in commercial businesses. Also, cooperate with other businesses to expand the
channels for offering hotels, such as selling rooms with car rental services or sell with tours,
excursions, attractions.
Keywords: Management, Competitive Capacity, Hotel Business

บทนา
โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น โดยจะเห็นได้จากข้อมูล ในปี 2553 ที่พบว่าสัดส่วนของภาคเกษตร อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.9
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 25.4 และภาคบริการร้อยละ 64.7 จากข้อมูลจะเห็นว่า ภาคเกษตรมี
สั ด ส่ ว นน้ อ ยกว่ า ภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร และเมื่ อ มาดู ตั ว เลขในปี 2557 ก็ ยั ง พบว่ า
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ยังมีแนวโน้มที่จะเติมโตขึ้นเรื่อยๆ ตรงกันข้ามกับภาคเกษตรที่ล ดลง
ยืนยันได้จากตัวเลขคือ ภาคเกษตรมีสัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 7.2 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 28.5 และภาค
บริ ก ารร้ อ ยละ 64.3 (ส านั ก งานคณะกรรมการการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ . 2558:
1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่สวยงามและมีคุณค่าทั้งด้า นธรรมชาติและวัฒนธรรม มี
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ความสมบูรณ์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อีกทั้งความมีมิตรไมตรีของคนไทย เป็น
สิ่งหนึ่งที่สามารถชักจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ เป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ ห้ ค วามสนใจเป็ น พิ เ ศษ ในปี พ.ศ.2558 มี จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเป็นจานวนมากถึง 29.88 ล้านคน ทารายได้เข้าประเทศ
จานวน 1,425,765.09 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว. 2558) ซึ่งรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยที่สูงมากนี้ สามารถส่งผลในด้านการพัฒนาและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็น
อย่างดี (ปาริชาต แก้วสินธุ์. 2550: 1)
การท่องเที่ยวมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นกิจกรรมที่มีการขยายตัวสูงและยังจะ
เจริ ญเติบ โตต่อไปอย่ างไม่ห ยุ ดยั้ ง จนกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ มีความโดดเด่นของ
ประเทศ มีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นแหล่งรายได้นามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศ มิใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ที่เห็นถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทุกประเทศต่างเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้อย่างมหาศาลเช่นกัน จึงส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวกระจายไปทุกภูมิภาคของโลก ทาให้แต่ละประเทศต้องมีการแสวงหารูปแบบ
การท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2548: 1) ถึงแม้ว่าจะมีบาง
สถานการณ์ที่ทาให้การท่องเที่ยวชะลอลดถอยไปบ้าง แต่แนวโน้มการท่องเที่ยวก็ยังคงจะเจริญเติบโต
ต่อไป จึงก่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ หรือการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้น
(ภูมิ มูลศิลป์. 2555: 1)
ธุ ร กิ จ โรงแรมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอุ ต สาหกรรมบริ ก ารต่ อ เนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยมีการนาเข้าเงินตราจากต่างประเทศการจ้างงาน
ธุรกิจโรงแรมเกิดจากความต้องการท่องเที่ยวของมนุษย์ จึ งเรียกว่า "Hotel" ธุรกิจโรงแรมหมายถึง
สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหารายได้จากผู้เข้าพักโดยมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม คือธุรกิจ
โรงแรมเป็นธุรกิจที่ผลิตการบริการเรียกว่า อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุต สาหกรรมโรงแรม และที่พักเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สร้าง
รายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการด้านที่พักกับนักท่องเที่ยวมากมาย
หลากหลายรู ป แบบและมีลั กษณะการบริการที่แตกต่างกัน ในภาพรวมแล้ ว ธุรกิจโรงแรมจัดเป็น
รูปแบบสถานที่พักแรมที่มีลักษณะเฉพาะและมีบทบาทสาคัญทั้งในเชิงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและ
สังคม (ประหัสชัย ระมาศ และสุทธิชัย พิสุทธิ์เสรีวงศ์. 2553: 1)
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจมีการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทั้งภายในประเทศและจาก
ต่างประเทศ ทาให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิ จ กฎหมาย เทคโนโลยี
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สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่างๆ จึงได้หันมาให้ความสาคัญกับแนวคิด
วิธีการและกลยุทธ์การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นธุรกิจแต่ละประเภทต้อง
แสวงหากลยุทธ์และยุทธวิธีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความได้เปรียบภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่
มีความรุนแรง ดังนั้น ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นความสามารถ
ขององค์กรในการสร้างผลงานจากการผลิตสินค้าหรือบริการที่ลู กค้าต้องการด้วยประสิ ทธิภ าพที่
เหนือกว่าคู่แข่ง เพราะในภาวะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี สังคมและ
วัฒนธรรม เป็นปัจจัยส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าหรือบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น
แนวคิดเรื่องความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงมีความสาคัญมากต่อผลประกอบการในอนาคตของ
องค์กรและทาให้องค์กรมีโอกาสในการสร้างกาไรทั้งระยะสั้ นและระยะยาวได้สูงกว่าคู่แข่ง ดังนั้นใน
องค์กรที่ประสบความสาเร็จจึงมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับพนักงานที่เป็นผู้ติดต่อลูกค้าให้สามารถที่
จะตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นให้สามารถ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่จะมีผลตามมา คือ ผลการดาเนิน งานของ
องค์กรที่จะมีระดับที่สูงขึ้นและประสบความสาเร็จในระยะยาว (สมยศ นาวีการ. 2548: 5)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการโรงแรม
3. เพื่อเปรียบเทียบที่มาของข้อมูลสภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมและความสามารถ
ในการแข่งขัน จาแนกตามปัจจัยลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. เพื่อหาแนวทางการจัดการความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย” ผู้วิจัยในศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัย
ลั กษณะของการประกอบธุร กิจ (Bartol & Martin. 1997: 6) สภาพการแข่งขันของธุ รกิจโรงแรม
Michael E. Porter 1990: 45-50) ความสามารถในการแข่ ง ขั น (Michael E. Porter (1980:365366) และปัจจัยระดับการบริหารจัดการโรงแรม (Ricky W. Griffin. 1999: 6; ปรีชา แดงโรจน์. 2549:
318) และนามาสังเคราะห์สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อให้ได้ทราบคาตอบตาม
แนวทางที่กาหนดไว้ ดังนี้
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ปัจจัยลักษณะของการประกอบธุรกิจ
(Bartol & Martin. 1997: 6)
•
ทุนจดทะเบียนในการดาเนินธุรกิจ
•
ระยะเวลาในการก่อตั้ง
•
ระดับมาตรฐาน
•
ประเภทของธุรกิจโรงแรมตามกฎกระทรวง
•
ขนาดของโรงแรมพิจารณาจาก จานวนพนักงาน
•
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ
•
ขนาดของโรงแรมพิจารณาจาก จานวนห้องพัก

สภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
(Michael E. Porter 1990: 45-50)
•
การเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
•
อานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
•
อานาจต่อรองของผู้ซื้อ
•
สภาพแรงกดดันจากคู่แข่งทางอ้อม
•
ความเข้มข้นของการแข่งขันระหว่างผู้แข่งขันใน
อุตสาหกรรม

ความสามารถในการแข่งขัน
(Michael E. Porter (1980:365-366)
•
สภาพปัจจัยการผลิต
•
สถานภาพทางอุปสงค์
•
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
•
กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน

สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
1.ปัจจัยระดับการบริหารจัดการโรงแรม
(Ricky W. Griffin. 1999: 6; ปรีชา แดงโรจน์. 2549: 318)
2.ความสามารถในการแข่งขัน (Michael E. Porter 1980: 365-366)
3.สภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
(Michael E. Porter 1990: 45-50)

แนวทางการจัดการ
ความสามารถในการแข่งขันของธุ ร กิจ โรงแรม
ในประเทศไทย

ปัจจัยระดับการบริหารจัดการโรงแรม
(Ricky W. Griffin. 1999: 6; ปรีชา แดงโรจน์. 2549: 318)
•
วัตถุประสงค์
•
นโยบาย
•
วิธีปฏิบัติ
•
ระบบ
•
โครงสร้าง

สมมติฐาน
การวิจัยในครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. สภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมจะแตกต่างกันเมื่อจาแนกตามปัจจัยลักษณะของ
การประกอบธุรกิจโรงแรม
2. ความความสามารถในแข่งขันของธุรกิจโรงแรมจะแตกต่างกันเมื่อจาแนกตามปัจ จัย
ลักษณะของการประกอบธุรกิจโรงแรม
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ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวทางการจัดการความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย โดยกาหนดขอบเขตศึกษาค้นคว้าและทาการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ส าหรั บ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) ได้แก่ ผู้ประกอบการ/กรรมการผู้จัดการ/ผู้อานวยการ/ผู้จัดการโรงแรมในประเทศ
ไทย จานวน 11,275 โรงแรม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา. 2559)
การเลื อ กกลุ่ มตั ว อย่ าง ได้แก่ ผู้ ประกอบการ หรือ ผู้ จัดการโรงแรมในประเทศไทย
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนที่ 5% (Taro Yamane. 1973: 125) ได้ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 ชุด
ประชากร สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ได้แก่ ข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐ จานวน 3 คน และนักวิชาการ
สาขาวิชาการโรงแรม จานวน 3 คน ผู้ประกอบการ/กรรมการผู้จัดการ/ผู้อานวยการ/ผู้จัดการโรงแรม
จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 1
ฉบับและแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
เครื่องมือชิ้นที่ 1 แบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนด
ขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) สถานภาพสมรส (4) ระดับ
การศึกษา (5) ตาแหน่งงาน (6) อายุงาน (ระยะเวลาที่ปฎิบัติงาน) และ (7) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บปั จจั ยลั กษณะของการประกอบธุ รกิ จ ลั กษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 8 ข้อ ประกอบด้วย (1) ทุนจดทะเบียนในการดาเนิน
ธุรกิจ (2) ระยะเวลาในการก่อตั้ง (3) ระดับมาตรฐาน (4) ประเภทการประกอบธุรกิจโรงแรมตาม
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กฎกระทรวง (5) จานวนพนักงาน (6) รูปแบบการดาเนินธุรกิจ (7) ที่ตั้งโรงแรม และ (8) จานวน
ห้องพัก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการโรงแรม จานวน 5 ข้อ ประกอบ
ด้วย (1) วัตถุประสงค์ (2) นโยบาย (3) วิธีปฏิบัติ (4) ระบบ (5) โครงสร้าง ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บปั จ จั ย ความสามารถในการแข่ งขั น จ านวน 4 ข้ อ ประกอบด้วย
(1) สภาพปัจจัยการผลิต (2) สภาพทางอุปสงค์ (3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (4) กลยุทธ์องค์กร
โครงสร้าง และการแข่งขัน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม จานวน 5 ข้อ
ประกอบด้วย (1) การเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ (2) อานาจการต่อรองของผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต (3) อานาจต่อรองของผู้ซื้อ (4) สภาพแรงกดดันจากคู่แข่งทางอ้อม (5) ความเข้มข้น
ของการแข่งขันระหว่างผู้แข่งขันในอุตสาหกรรม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางการจัดการความสามารถในแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
ประเทศไทย
เครื่องมือชิ้นที่ 2 แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือชิ้นที่ 3 แบบสอบถามสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการณ์
ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ได้สร้าง
ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูล ปัจจัยลักษณะของการประกอบธุรกิจ
ตอนที่ 3 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูล ปัจจัยการบริหารจัดการโรงแรม
ตอนที่ 4 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูล ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน
ตอนที่ 5 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูล สภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะปัญหา ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขอื่นๆ เพิ่มเติม
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 1 ฉบับ ได้
สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้น จากนั้นนาแบบสอบถามที่แก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญ
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เสนอไปทดลองใช้ (Try–out) กับผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดการโรงแรมในประเทศไทยที่เป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่างแรก จานวน 40 ชุด โดยค่าแต่ละด้านไม่ต่ากว่า 0.80 ทุกด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามตามจานวนของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.2 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดย
แนบพร้ อ มกั บ ตั ว อย่ า งแบบสอบถาม เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ แ ละความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม
1.3 เมื่อได้หนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพแล้ว ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองและทาง
ไปรษณีย์
1.4 เมื่อได้แบบสอบถามครบตามจานวนที่ต้องการ ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความสมบูรณ์
ความครบถ้วนในเนื้อหาของแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับ
1.5 นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับและมีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลต่อไป
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
2.1 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล เพื่อแจ้งรายละเอียดก่อนดาเนินการไป
สัมภาษณ์
2.2 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
2.3 ส่งหนังสือขอบคุณ ผู้ที่ให้ข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดทาข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูล ได้มาตรวจสอบและความ
ถูกต้อง และบันทึกข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
โดยกาหนดสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลองค์ประกอบลักษณะของ
การประกอบธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปโดยใช้วิธีการประมวลผลทาง
หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยการบริหารจัดการโรงแรม
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ความสามารถในการแข่งขันและสภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็ จรูปโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อสภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมจะแตกต่างกันเมื่อ
จาแนกตามปัจจัยลักษณะของการประกอบธุรกิจโรงแรมและความคิดเห็นต่อความความสามารถใน
แข่งขันของธุรกิจโรงแรมจะแตกต่างกันเมื่อจาแนกตามปัจจัยลักษณะของการประกอบธุรกิจโรงแรม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปโดยการหา F–test (One-Way ANOVA) และ
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีแอลเอสดี (LSD)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์
SWOT ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
3. การสังเคราะห์แนวทางการจัดการความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม ด้วย
หลักการ TOWS Matrix ซึ่งพิจารณาจากสถานการณ์ 4 แบบ ได้แก่
2.1 สถานการณ์ที่ 1 จุดแข็ง –โอกาส
2.2 สถานการณ์ที่ 2 จุดอ่อน –อุปสรรค
2.3 สถานการณ์ที่ 3 จุดอ่อน –โอกาส
2.4 สถานการณ์ที่ 4 จุดแข็ง –อุปสรรค
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐและนักวิชาการสาขาวิชาการโรงแรม
จ านวน 6 คน ผู้ ป ระกอบการ/กรรมการผู้ จัดการ/ผู้ อานวยการ/ผู้ จัดการโรงแรม จ านวน 20 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การเขียนเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อให้ได้ข้อมูลแนวทางการ
จั ดการสภาพการแข่งขัน ของธุร กิจโรงแรมในประเทศไทยโดยมีแนวคาถามที่ผู้ วิจัยเตรียมไว้เป็น
เครื่องมือในการสัมภาษณ์ จานวน 23 ข้อ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย วิเคราะห์ความคิดเห็นที่เป็น
ส่วนใหญ่และประเด็นสาคัญ
2. วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการโรงแรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรูป
โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. เปรียบเทียบที่มาของข้ อมูลสภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมและความสามารถในการแข่งขัน
จาแนกตามปัจจัยลักษณะการประกอบธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
โดยการหา F–test (One-Way ANOVA) และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีแอลเอสดี (LSD)
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4. เพื่อหาแนวทางการจัดการความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT และสังเคราะห์แนวทางการจัดการความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
โดยใช้หลักการ TOWS Matrix
สรุปผล
1. สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ปัจจัยลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจ ในการดาเนินธุรกิจโรงแรมปัจจัยที่มีผลและสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ คือ ระยะเวลา
ในการดาเนินการ จานวนพนักงาน มาตรฐานโรงแรม มีผลต่อการดาเนินธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากระยะเวลาดาเนินการของโรงแรมเป็นตัวบ่งบอกว่าโรงแรมมีประสบการณ์ในการบริหารงาน
การจัดงานอบรมสัมนาต่างๆ เป็นเรื่องของความีชื่อเสียงที่อยู่มานาน ความไว้วางใจ และมีฐานลูกค้า
เดิม ในเรื่องของการบริการต้องใช้พนักงานในบริการลูกค้า ดูแลความเรียบร้อย ควรมีพนักงานให้
เพียงพอต่อขนาดของโรงแรม จานวนห้องพัก และองค์ประกอบอื่นๆ ภายในโรงแรมควรเน้นคุณภาพ
และมาตรฐาน คือ รสชาติอาหาร มาตรฐานการบริ ก ารจะต้ อ งเน้น ที่ ทัก ษะของพนั ก งาน มีการ
ฝึกอบรมอยู่เสมอ ความสะอาดภายในห้องพักและภายในโรงแรม
ความสามารถในการแข่งขัน ผู้บริหารจาเป็นต้องมองเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภค ต้องรู้
ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร ผู้บริโภคต้องการความเชื่ อมั่นในการจัดการบริหารงานภายในโรงแรมโดย
ปราศจากปั ญ หา หรื อ ข้ อ บกพร่ อ ง ต้ อ งการความคุ้ ม ค่ า กั บ ราคาที่ ไ ด้ จ่ า ย การบริ ก ารที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีเพื่ อให้สามารถแข่งขันได้ควรมีลักษณะทีสามารถยืดหยุ่นได้
ตลอดเวลา สามารถทาตามได้ที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากความต้องการของลูกค้าหลากหลายและไม่มีที่
สิ้นสุด ในส่วนของพนักงานต้องมีความพร้อม มีจานวนพนักงานที่ เพียงพอต่อจานวนห้องพัก และ
จานวนลูกค้า มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรท้องถิ่นนั้นๆ ในเรื่องของการท่องเที่ยว การจัดกรรมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น มีการรวมตัวระหว่างผู้ประกอบการโรงแรมมาประชุมแลกเปลี่ยนประสบการ
การบริหารจัดการโรงแรม กรณีอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนา
ธุรกิจไปพร้อมๆ กัน
สภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม เมื่อมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้น โรงแรมควรปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพของห้องพักอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ห้องพักเสื่อมโทรม และการรักษาฐานลูกค้าเดิม
เอาไว้ให้ได้ ดึงลูกค้าด้วยความรู้สึกในการบริการ ในส่วนของการต่อรองระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อนั้น การ
ต่อรองกับผู้ขาย ควรสั่งซื้อทีละจานวนมาก เพื่อต่อรองทางด้านราคา และมีการเปลี่ยนผู้ขายอยู่เ ป็น
ประจา เพื่อให้ผู้ขายเกิดความรู้สึกว่าทางโรงแรมมีทางเลือกเยอะ และจะมีการลดราคาลง และทาง
โรงแรมเองก็จะมีโอกาสทดสอบคุณภาพสามารถมีโอกาสเลือกสินค้าที่ดีและราคาดีใ ห้กับโรงแรม ส่วน
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การต่อรองกับผู้ซื้อ ต้องทาให้ลูกค้ามีความรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จะต้องจ่าย การเจรจาไม่จาเป็นต้องลด
ราคา แต่จะมีการเพิ่มบางอย่างให้กับลูกค้า
2. ผลการศึกษาปัจจัยระดับการบริหารจัดการโรงแรม พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามจาแนกตามปัจจัยการบริหารจัดการโรงแรม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.451 เมื่อพิจารณาเป็นด้านข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ด้านวิธีปฏบัติ มี ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.440 ด้าน
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.453 ด้านโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.466
ด้านวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.430 และด้านนโยบาย มีค่าเฉลี่ย 4.32
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.467 ตามลาดับ
3. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ สภาพการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ โรงแรมและ
ความสามารถทางการแข่งขัน โดยจาแนกตามปัจจัยลักษณะของการประกอบธุรกิจ พบว่าปัจจัย
ลักษณะของการประกอบธุรกิจโรงแรมที่แตกต่างกันส่งผลต่อสภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแร ม
แตกต่างกัน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับทุนจดทะเบียนในการดาเนินธุรกิจแตกต่างกันได้มี ความ
คิดเห็นต่อ การเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ และอานาจการต่อ รองของผู้ขายปัจจัยการ
ผลิตที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการก่อตั้งแตกต่างกันได้มีความคิดเห็นต่ อ การเข้ามา
ในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ อานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต อานาจต่อรองของผู้
ซื้อ และสภาพแรงกดดันจากคู่แข่งทางอ้อมที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับมาตรฐาน แตกต่างกัน
ได้มีความคิดเห็นต่อ การเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ อานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัย
การผลิต อานาจต่อรองของผู้ซื้อ สภาพแรงกดดันจากคู่แข่งทางอ้อม และความเข้มข้นของการแข่งขัน
ระหว่างผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน กลุ่ มตัวอย่างที่มีประเภทการประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามกฎกระทรวง แตกต่างกันได้มีความคิดเห็นต่อ การเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
อานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต อานาจต่อรองของผู้ซื้อ สภาพแรงกดดันจากคู่แข่งทางอ้อม
และความเข้มข้น ของการแข่งขัน ระหว่างผู้ แข่งขั นในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่า งที่มี
จ านวนพนั กงานแตกต่างกัน ได้มีความคิดเห็ นต่อ การเข้ามาในตลาดของผู้ ประกอบการรายใหม่
อานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต อานาจต่อรองของผู้ซื้อ และความเข้มข้นของการแข่งขัน
ระหว่างผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการดาเนินธุรกิจแตกต่างกันได้
มีความคิดเห็นต่อ การเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ อานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัย
การผลิต อานาจต่อรองของผู้ซื้อ สภาพแรงกดดันจากคู่แข่งทางอ้อม และความเข้มข้นของการแข่งขัน
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ระหว่างผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมที่แ ตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนห้องพักแตกต่างกันได้มีความ
คิดเห็นต่อ อานาจต่อรองของผู้ซื้อที่แตกต่างกัน
ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยลักษณะของการประกอบธุรกิจโรงแรมที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันที่แตกต่างกัน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับทุนจดทะเบียนในการดาเนินธุรกิจแตกต่าง
กันได้มีความคิดเห็นต่อกลยุ ทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขันที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระยะเวลาในการก่อตั้งแตกต่างกันได้มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจัยการผลิต และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและสนับสนุนที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับมาตรฐาน แตกต่างกันได้มีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัจจัยการผลิต สถานภาพทางอุปสงค์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุ น และกลยุทธ์
โครงสร้าง และการแข่งขันที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีประเภทการประกอบธุรกิจโรงแรมตาม
กฎกระทรวง แตกต่ า งกั น ได้ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพปั จ จั ย การผลิ ต สถานภาพทางอุ ป สงค์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน และกลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขันที่แตกต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจานวนพนักงานแตกต่างกันได้มีความคิดเห็นต่อสถานภาพทางอุปสงค์ที่แตกต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรูปแบบการดาเนินธุรกิจแตกต่างกันได้มีความคิ ดเห็นต่อสภาพปัจจัยการผลิต สถานภาพ
ทางอุปสงค์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน และกลยุทธ์องค์กร โครงสร้ างและการแข่งขันที่
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนห้องพักแตกต่างกันได้มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจัยการผลิต และ
สถานภาพทางอุปสงค์ที่แตกต่างกัน
4.แนวทางการจัดการความสามารถในการการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ผู้วิจัยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณข้างต้นนามาสังเคราะห์ร่วมกันข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยวิธีการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix สรุป
เป็นแนวทางการจัดการความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ดังนี้
กลยุทธ์เชิงรุก เนื่องจากปัจจุบันหลายๆ โรงแรมเน้นจุดเด่นไปในทางอาหารบ้างแล้วนั้น ถือ
เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง และในส่วนของโรงแรมที่ยังไม่มีร้านอาหารภายในโรงแรม จึงควร
จับมือเป็นพันธมิตรกับธุรกิจร้านอาหารเข้ามาให้บริการภายในโรงแรม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
บริการลูกค้า
สาหรับโรงแรมที่มีการก่อตั้งโรงแรมขึ้นมาอย่างถูกกฎหมาย ในเรื่องของมาตรฐานเรื่องอาคาร
ความปลอดภัยและมีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจที่ยาวนาน เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงควรมีการการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้า อบรม สัมนา เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าองค์กร/
หน่วยงานราชการ ที่จัดอบรบ สัมนา
ในปัจจุบันได้มีระบบการจองห้องพักผ่านเตอร์เน็ตซึ่งเป็นที่นิยม และเกือบจะเป็นช่องทาง
หลักใยฃนการขายห้องพักจึงควรมีการนาเสนอสิ่งอานวยความสะดวกในโรงแรมที่มีทุกอย่างที่ลูกค้า
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
106

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ต้องการและควรสร้างพันธมิตรในธุรกิจทางการค้า อาจจับคู่กับธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายช่องทาง
ในการนาเสนอโรงแรม เช่น ขายห้องพักพร้อมกับบริการรถยนต์เช่า หรือขายพร้อมทัวร์พาเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน การแข่งขันที่สูงขึ้นจากการมีโรงแรมเปิดใหม่เกิดขึ้นในระแวกเดียวกัน
สาหรับโรงแรมที่มีทาเลที่ตั้งสะดวกต่อการคมนาคม อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมีข้อได้เปรียบที่สาคัญอยู่
แล้ว จึงควรรักษาฐานลูกค้าเดิมให้เหนียวแน่น ทาให้ลูกค้าประทับใจเกิดการกลับมาซื้อซ้า ทาให้
โอกาสในการดึงลูกค้าจากผู้ประกอบการรายใหม่เป็นไปได่ยาก
เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ ซึ่งความต้องการของลูกค้าไม่มีที่
สิ้นสุด ต้องมีความยืดหยุ่นตลอดเวลา โรงแรมจึงควรมีการกาหนดโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน แจก
แจงรายละเอียดของงานที่ต้องกระทาการประสานงาน การร่วมมือกันทางานในแต่ละฝ่าย และเพิ่มสิ่ง
อานวยความสะดวกในโรงแรมให้ครบทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
เนื่องจากธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท มีความเป็นฤดูกาลทาให้ในช่วง Low Season มีลูกค้า
น้อย โรงแรมจึงควรใช้ระบบการจองห้องพักผ่านเตอร์เน็ต ขายห้องพักพร้อมกับอาหาร และสิ่งอานวย
อื่นๆ ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการ
กลยุทธ์เชิงแก้ไข แนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีโอกาสในการสร้าง
การหมุนเวียนเรื่องค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนการลงทุนจากทางภาครัฐ จึงควรใช้โอกาสในการลงทุน
ที่ภาครัฐสนับสนุนปรับปรุงรูปแบบห้องพักที่ล้าสมัย เนื่องจากก่อตั้งมานาน ให้เป็นรูปแบบที่ใหม่
ทันสมัย เพิ่มจานวนห้องพักให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
จากรูปแบบห้องพักที่ล้าสมัย เนื่องจากก่อตั้งมานานและมีนโยบายทางทางภาครัฐในเรื่องของ
การสนับสนุนการลงทุนจากทางภาครัฐและสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรม จึงใช้ตรงนี้ให้เป็นโอกาสใน
การปรับปรุงห้องพัก ตกแต่งห้องพักให้อิงกับวัฒนธรรมไทย หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ
กลยุทธ์เชิงรับ รูปแบบห้องพักที่ล้าสมัย เนื่องจากก่อตั้งมานาน และการแข่งขันที่สูงขึ้นจาก
การมีโรงแรมเปิดใหม่ จึงยังไม่ควรลงทุนอะไรเพิ่มเติม ประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุด
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าภาพรวมของปัจจัยการบริหารจัดกการโรงแรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ดคือ ด้านวิธีปฏิบัติ ทั้งนี้ สาเหตุที่ด้านวิธีปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เป็นเพราะ การบริหารงานบุคลากรภายในองค์กร สิ่งที่สาคัญจะต้องบริหารโดยเน้นความเป็น ธรรม
และจริยธรรม สร้างบรรยากาศในการทางานสร้างความรู้สึกให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและมั่นใจใน
การทางานโดยเริ่มจากทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อพนักงานก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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Gu Huimina Chris Ryan. (2011) จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์มุมมองของ
ผู้จัดการโรงแรมจีน กล่าวว่า หลักจริยธรรมที่ผู้บริหารเหล่านี้ยึดถือ สมมติฐานที่ว่าการประยุกต์ใช้
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จะถูกอานวยความสะดวกหรือยับยั้งโดยระดับที่ผู้บริ หารถือ
เป็นจุดยืนทางจริยธรรมที่แข็งแกร่ง การวิ เคราะห์องค์ประกอบหลักของคะแนน ระดับรายการ 35
ระบุองค์ประกอบ 5 ประการในมุมมองด้านจริยธรรม ได้แก่ ความเคารพ สาหรับบุคคล ความอดทน
ต่อระดับความสัมพันธ์ในมาตรฐานทางจริยธรรม บทบาทของบริษัทในสังคมปัจจุบันความรวดเร็วใน
การดาเนินธุรกิจและการยึดมั่นใน CSR การสนับสนุนทางจริยธรรมอย่างดีที่สุดนั้น จริยธรรมที่ดี
มักจะเป็นธุรกิจที่ดี ภาพรวมของปัจจัยความสามารถในการแข่งขันมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านสภาพปัจจัยการผลิต ทั้งนี้ สาเหตุที่ด้า นสภาพปัจจัยการผลิต
เป็นเพราะ สิ่งที่จาเป็นจะต้องใส่เข้าไปเพื่อแข่งขันกับผู้อื่นได้ซึ่งปัจจัยแต่ละองค์กรมิได้เหมือนกันหมด
แต่ปัจจัยการผลิตนั้นก็มีด้วยกันหลายชนิดเช่นปัจจัยด้านแรงงานก็อาจจะมีระดับต่างกันออกไป และ
การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างสรรค์การบริการให้เป็นเลิศ อาจหมายถึงความพร้อมที่
จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Natasa Artic. (2013) นวัตกรรม
เป็ น ส่ ว นช่ว ยให้ ธุร กิจ สามารถดาเนินการต่อไปได้ภ ายใต้ปัญหาต่าง ๆ เป็นส่ ว นช่ว ยสนับสนุนใน
กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้ าผ่านเครือข่ายออนไลน์ หรือช่องทางอื่ น ๆ และ
นวัตกรรมเป็นส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ลูกค้าเพื่อสามารถนาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้ ภาพรวมของสภาพการแข่งขันของธุร กิจ
โรงแรมอยู่ ในระดั บ มากที่สุ ด และด้านที่มีค่ าเฉลี่ ยมากที่สุ ด คื อ ด้านสภาพแรงกดดั นจากคู่ แ ข่ ง
ทางอ้อม ทั้งนี้ สาเหตุที่ด้านสภาพแรงกดดันจากคู่แข่งทางอ้อมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นเพราะ โรงแรม
ต้องมีการจัดการภายในและภายนอกที่ดีก่อน โดยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
สามารถให้ บ ริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้ าได้รวดเร็ว มีการเพิ่ มสิ นค้าและบริการ
ทดแทนให้กับลูกค้าเพื่อให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Daniel Prajogo et al.
(2018) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการข้อมูลการจัดการกระบวนการและประสิทธิภาพการทางาน
บริบทภายในและภายนอก กล่าวว่า บทบาทของข้อมูลในกระบวนการสนับสนุนในการดาเนินงานของ
บริษัทมีความสาคัญมากขึ้น ในตลาดการแข่งขันในปัจจุบันการจัดการข้อมูลได้กลายเป็น "ข้อกาหนด
เบื้ อ งต้ น " ส าหรั บ การจั ด การกระบวนการ การจั ด การข้ อ มู ล เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นในการจั ด การ
กระบวนการและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราแยกแยะปัจจัยด้าน
บริบทของตัว แปรที่ใช้ในการศึกษานี้ในแง่ของด้านภายในและด้านภายนอกที่ส ะท้อนถึงขอบเขต
ภายในและระหว่าง บริษัท การใช้ชุดข้อมูลจาก 202 บริษัท ผู้ผลิตในออสเตรเลียพบว่าทั้งการจัดการ
ข้อมูลภายในและการจัดการข้อมูลภายนอกมีความสั มพันธ์เชิงบวกกับการจัดการกระบวนการภายใน
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และการจัดการกระบวนการภายนอก การจัดการกระบวนการภายในมีผลดีต่อประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานทั้งภายในและภายนอก แต่การจัดการกระบวนการภายนอกมีผลดีต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนิ น งานภายนอกเท่ า นั้ น สุ ด ท้ า ยผลการด าเนิ น งานทั้ ง ภายในและภายนอกมี ผ ลดี ต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัท
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการดาเนิน งานแต่ล ะแผนก ควรมีการวางตาแหน่งหน้าที่ปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ
2. ในปัจจุบันความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และมีโรงแรมประเภทอื่นๆ ที่สามารถ
เกิดขึ้นเพื่อเข้ามาแย่งลูกค้า โรงแรมควรโดยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่ม
การบริการสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว
3. ควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการจัดระบบ เก็บข้อมูลลูกค้า ระบบที่
สามารถตอบสนองตลาดและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวลูกค้า เพื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ลูกค้าเพื่อสามารถนาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
4.กาหนดนโยบายในการปรับปรุงโรงแรม เพื่อไม่ให้โรงแรมมีสภาพที่เก่าทรุดโทรม กาหนด
ระยะเวลาการปรับปรุงต่อครั้ง
5. ในปั จ จุ บั น มีโ รงแรมที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเป็ น
จานวนมาก ภาครัฐควรเข้ามาตรวจสอบการประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผิดกฎหมายให้มากขึ้น เนื่องจาก
โรงแรมเหล่านี้ไม่มีมาตรฐานในการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัย ไม่ตรงกับรูปแบบมาตรฐานที่ตั้ง
ไว้ ต้นทุนการสร้างโรงแรมเหล่านี้จึงถูกกว่าโรงแรมที่มีใบอนุญาต และราคาขายจึงถูกกว่า ภาครัฐควร
เข้ามาตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก และในแง่ของการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่
เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการทาวิจั ย ครั้ งต่ อ ไป ผู้ ประกอบการ/ผู้ บริห ารโรงแรม/ผู้ จั ดการโรงแรม สามารถน า
ผลการวิจัยที่ได้ไปศึกษาต่อยอดแล้วนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อหาข้อสรุปเพื่อ
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นาไปใช้พัฒนาธุรกิจโรงแรมของตนเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม เพื่อ
เป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้การสร้างแนวทางการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิ ด
ความได้เปรี ย บทางการแข่งขัน นั้ น จะต้ อ งมีก ารส่ งเสริมจากหน่ว ยงานทางภาครัฐ และการสร้าง
พั น ธมิ ต รทางการค้ า และบุ ค ลากรจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองเรี ย นรู้ อ ยุ่ เ สมอและก้ า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงของลูกค้าและธุรกิจ อันจะนาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของพระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) กับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
และท่านติช นัท ฮันห์
Comparative Study of Meditation Practice of Phradhammongkolyarn
(Luangphor Viriyang Sirintharo) With Luangphor Thian Citasubho,
Luangphor Jarun Thitadhammo, and Thich Nhat Hanht
พระเอกลักษณ์ มันอาษา1 ชุลีรตั น์ เจริญพร2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดหลักคาสอนและเป้าหมายของการปฏิบัติกรรมฐานแนว
ทางการปฏิบัติกรรมฐานในด้านรูป แบบ ขั้นตอน วิธีการและผลการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติช นัท ฮันห์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐานตาม
แนวทางของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรกับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติช นัท ฮันห์ 3)
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาตนเองที่ได้รับจากการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร หลวงพ่อ
เทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่ านติช นัท ฮันห์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research Methodology) ด้วยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information) เป็นผู้ปฏิบัติ
กรรมฐานทั้ง 4 สานัก จานวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺ ธโร มี
หลักสูตร “ครูสมาธิ” เป็นการทาสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตใช้คาบริกรรม “พุทโธ” หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เป็นการใช้
สติจับความเคลื่อนไหวไม่เน้นคาบริกรรมให้มีสติรู้เท่าทันความคิด หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เป็นการเจริญสติปัฏฐาน 4
แบบพองหนอ-ยุบหนอ ซึ่งเน้นหนักคาสอนในเรื่ องกฎแห่งกรรม และท่านติช นัท ฮันห์ เป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติ
หรือ "สังฆะ" ใช้การฝึกเจริญสติ แบบอานาปานสติและการประยุกต์ธรรมให้สมสมัยโดยอิงอาศัยหลักไตรสิกขา
2) การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร มีจุดแข็ง คือ มีหลักสูตรครูสมาธิทั้งขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการเรียนไว้ชัดเจน มีสาขาทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ จุดอ่อน คือ มุ่งเน้นการฝึ กฝนในขั้นสมถ
กรรมฐานโดยการทาสมาธิเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันมากกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนหลวงพ่ อเทียน จิตฺตสุโภ จุดแข็ง
คือ การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวให้มีสติรู้สึกตัวรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์อยู่ตลอดเวลา จุดอ่อน คือ พระอาจารย์
แนะนาเบื้องต้นและให้ปฏิบัติเอง หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม จุดแข็ง คือ ทาวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน 4
แบบพองหนอ-ยุบหนอมีพระอาจารย์มาแนะนาและคอยควบคุมในการปฏิบัติ จุดอ่อน คือ เป็นการปฏิบัติธรรมที่เน้น
1
2

นักศึกษาหลักสูตรผู้นา สังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรผู้นา สังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
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เฉพาะฝ่ายคฤหัสถ์ และท่านติช นัท ฮันห์ จุดแข็ง คือ มีการปฏิบัติแบบ "สังฆะ" ชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติเพื่ อดาเนิน
ชี วิ ต อย่ า งมี ส ติ อ ย่ า งเป็น ธรรมชาติ แ ละผสานไปกั บ วิ ถีชีวิ ต ประจาวั น จุ ด อ่ อ น คื อ การสื่ อ สารใช้ ภ าษาอั งกฤษ
3) ผลการพัฒนาตนเองที่ได้รับจากการปฏิบัติกรรมฐานพบว่าผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกคนให้ความเห็นตรงกันว่าการ
พัฒนาตนเองด้านอารมณ์ มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รู้เท่าทันอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
คาสาคัญ: การปฏิบัติกรรมฐาน, รูปแบบ, ขั้นตอน วิธีการ, ผลการปฏิบัติกรรมฐาน

Abstract
The objectives for this research were 1) to study format, instruction, procedure, and the
result of meditation as well as the way of thinking of Luangphor Viriyang Sirintharo with Luangphor
Thian Citasubho, Luangphor Jarun Thitadhammo, and Thich Nhat Hanht. 2) To study the
comparative procedure of four master Luangphor Viriyang Sirintharo With Luangphor Thian
Citasubho, Luangphor Jarun Thitadhammo, and Thich Nhat Hanht. 3) To study the meditation result
of four masters by using Qualitative Research with documenting and interviewing 8 volunteers. The
result shows that 1 ) Luangphor Viriyang Sirintharo has established “Meditation Instructor Course”
in order to increase the mind power of practitioner by using the silent recitation technique with is
doing the word “Buddho” while walking and sitting meditation. Luangphor Thian Citasubho applies
the mindfulness following the physical movement especially to practitioner hands without silent
recitation. His method allows the mindfulness closely following the thought. Luangphor Jarun
Thitadhammo emphasizes on Satipatan 4 (tummy movement, You Nor-Pong Nor) and also teaches
Law of Karma., and Thich Nhat Hanht is the core of practicing or Sangka. He applies Anapanasati
meditation technique and Dhamma to the modern era which refers to trisikka. 2 ) Comparison of
each Institute found. 1) Luangphor Viriyang Sirintharo, the strength of the institute is to have the
Meditation Instructor course that provides all steps and time clearly in the curriculum. In addition,
to finish the course, there will be both theoretical and practical examination for the student. At
this present, there are more than 200 Willpower Institutes abroad and in Thailand. Because of
focusing on practicing in Samatha for daily life, this course does not emphasize in Vipassana. This
can consider as an area of improvement. 2) Luangphor Thian Citasubho, the strength is to practice
Sati in movement style to promote mindfulness and knowing your thought and emotion all the
time of practicing. On the contrary, the weak point is the Master only advice the beginning concept.
Then, the practitioners will have to practice by themselves. 3) Luangphor Jarun Thitadhammo, the
strength is to practice Vipassana by applying Satipattan 4 in the belly movement (Yup Nor – Pong
Nor) as well as the instructor will closely teach and advise every single step. However, the weak
point is that this institute is to focus on the lay people only. 4) Thich Nhat Hanht, the strength of
this institute is practice in Sangka style.The purpose of practicing is to live with mindfulness
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harmoniously with nature and daily life. The weakness of this institute is to communicate in English.
3 ) The result of meditation shows that the emotional quotient (EQ) has been improved and able
controls their emotion.
Keywords: the practice of meditation, forms, procedures, methods, results of meditation practice.

บทนา
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น เทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลต่ อกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างมาก มีการพัฒนาพร้อมทั้งลงทุนอย่างมหาศาลในด้านความสะดวกสบายทางด้านร่างกาย ส่วน
ทางด้านจิตใจมีการพัฒนาอยู่ในวงจากัด ประชาชนถูกครอบงาด้วยวัตถุนิยม (Materialism) เป็นจุด
นาไปสู่ความขัดแย้ง ขาดเมตตาธรรม ดังนั้นการพัฒนาทางด้านจิตใจ (Mentalism) จึงจาเป็นต้อง
พัฒนาให้กับประชาชนให้มากที่สุดควบคู่กันไปด้วย (พระธรรมมงคลญาณ, 2558) วัดเป็นองค์กรย่อย
ของคณะสงฆ์ไทยทาหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนผ่านปริยัติและการปฏิบัติกรรมฐาน ส่งเสริม
การพัฒนาตนเองและสังคม เน้น การยกระดับจิตใจและปัญญาสร้างความสุ ข มีสติรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลง ตื่นรู้จากสิ่งที่ไม่รู้ ความหลง งมงาย หรือการประพฤติในทางที่ ผิด และจัดการคุ้มครอง
ชีวิตที่ดีด้วยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในระดับจิตใจและปัญญาจาก
การรู้และเห็นสัจธรรมอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความสุขที่สัมพันธ์กับปัจจัยในการดารงชีวิต ใช้ชีวิตที่
ถูกต้อง พอเพียง มีครอบครัวที่อบอุ่นและมีชุม ชนเข้มแข็ง (ณัทธีร์ ศรีดี, 2556) ปัจจุบันได้มีแนวการ
ปฏิบัติกรรมฐานหลากหลายโดยแบ่งออกเป็นสายหรือสานักต่างๆ แต่ละสายแต่ละสานักก็มีวิ ธีปฏิบัติ
กรรมฐานที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตน ซึ่งได้รับสืบทอดมาจากบูรพาจารย์วิธีการปฏิบัติกรรมฐานของ
บูรพาจารย์ผู้เป็นต้นแบบแต่ละท่านก็ มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป บรรดาบูรพาจารย์ผู้เป็น
ต้นแบบแห่งการสอนกรรมฐาน คือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล หลวงพ่อเที ยน จิตฺตสุโภ
วัดสนามใน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน และท่านติช นัท ฮัน เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
มหายาน นิกายเซน
ผู้วิจัยตะหนักถึงความสาคัญของการศึกษาแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของท่านทั้ง 4 จึง
ต้องการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติกรรมฐาน และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
กรรมฐานตามแนวทางของท่านทั้ง 4 เป็นอย่างไร ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติสามารถแสวงหา
สานักสอนกรรมฐานซึ่งเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน และเลือกแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมถูกจริตแต่
ละบุ ค คลได้ ตลอดทั้ ง น่ า จะเป็ น การเผยแผ่ พุ ท ธธรรมและจรรโลงหลั กค าสอนที่ ง ดงามใน
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พระพุทธศาสนา ให้สังคมไทยและพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าที่สนใจ ได้น้อมนาไปประยุกต์สู่การปฏิบัติ
จริ งในชีวิตประจ าวัน เกิ ดการพัฒ นาที่เป็นไปเพื่อความสุ ข สงบเย็นและเป็นประโยชน์แก่ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดหลักคาสอนและเป้าหมายของการปฏิบัติกรรมฐาน แนวทางการปฏิบัติ
กรรมฐานในด้านรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการและผลการปฏิบัติกรรมฐานของพระธรรมมงคลญาณ (หลวง
พ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติช นัท ฮันห์
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริ
ยังค์ สิรินฺธโร) กับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติช นัท ฮันห์
3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาตนเองที่ได้รับจากการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของพระธรรม
มงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิ รินฺธโร) หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติช
นัท ฮันห์
กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด เชิ ง ทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
เปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) หลวง
พ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติช นัท ฮันห์ เพื่อเป็นแนวทางนามายังแนวคิด
ของการปฏิบั ติ กรรมฐาน ได้แก่ แนวคิด กลุ่ มจิ ตวิท ยาผ่ า นตัว ตน (Transpersonal Psychology)
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง (Transformative Learning Theory) ทฤษฎี บู ร ณาการ
(Integral Theory) หลั กการและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
วิธีการวิจัย
วิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องจากเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานของพระ
ธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่าน
ติช นัท ฮันห์ โดยเอกสารที่จะต้องสืบค้นนั้น คือ พระไตรปิฎกและอรรถกถา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ โดยเฉพาะเอกสาร วรรณกรรม คาสอน เทป ซีดี คาบรรยายของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อ
วิริยังค์ สิรินฺธโร) หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติช นัท ฮันห์ และสัมภาษณ์
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ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key information) เป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐาน ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ 1 รูป
และผู้ปฏิบัติ 7 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้ารายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึ กษาเปรียบเทียบ
แนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) หลวงพ่อเทียน จิตฺต
สุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติช นัท ฮันห์ เพื่อเป็นแนวทางนามายังแนวคิดของการปฏิบัติ
กรรมฐาน ได้แก่ แนวคิดกลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน (Transpersonal Psychology) ทฤษฎีการเรียนรู้สู่
การเปลี่ ย นแปลง (Transformative Learning Theory) ทฤษฎี บู ร ณาการ (Integral Theory)
ตลอดจนหลักการและวิธีการปฏิ บัติกรรมฐานในคัมภีร์พระพุ ทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ตามแนวคิดของการปฏิบัติกรรมฐาน ตลอดจนผลของการปฏิบัติ
กรรมฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองทั้ง 4 ด้าน
3. ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เสนออาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความชั ด เจน ความถู ก ต้ อ งและความเหมาะสม ในด้ า นความเที่ ย งตรงเชิ ง ประจั ก ษ์
(Apparent Validity) และความเที่ยงตรงเชิงคุณลักษณะ (Construct Validity) ของเครื่องมือก่อน
นาไปรวบรวมข้อมูล
4. สัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยจะดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information)
เป็นผู้ปฏิบัติหรือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร/แนวทางการปฏิบัติกรรมฐานแต่ละสานักกรณีศึกษา
รวมจานวน 8 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเข้ า ไปสั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จั ย จะเข้ า ไปดาเนิ น การสั ม ภาษณ์ ด้ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ มี ค วาม
เที่ ย งตรงของผู้ วิ จั ย และผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key Informants) และจะมี ก ารบั น ทึ ก เสี ย งพร้ อ มทั้ ง
บันทึกภาพบรรยากาศสถานที่ในแต่ละสานัก โดยจะขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง
2. ผู้วิจัยกาหนดพื้นที่กรณีศึกษาเพื่อทาการศึกษา ได้แก่ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่ อวิริ
ยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัดสนามใน นนทบุรี หลวง
พ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี และท่านติช นัท ฮันห์ หมู่บ้านพลัมประเทศไทย นครราชสีมา
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี เ ลื อ กอย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กล่ า วคื อ ผู้ วิ จั ย ได้ ล งพื้ น ที่ เ ข้ า
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สั งเกตการณ์ และเข้าสั มภาษณ์ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ปฏิบัติห รือเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเมื่อทาการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึ ก ษามาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) แบบพรรณนา ตามแนวคิ ด ของการปฏิ บั ติ
กรรมฐานของแต่ละสานัก ตลอดจนผลของการปฏิบัติกรรมฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง 4 ด้าน
คือ ด้านกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านปัญญา
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของพระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) กับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติชนัทฮันห์ ”
มีข้อค้นพบดังต่อไปนี้
1. แก่นคาสอนและเป้าหมายของการปฏิบัติกรรมฐาน
ธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิ รินฺธโร) มีแก่นคาสอนคือ “การทาสมาธิ คือ การ
สะสมพลังจิต (Increate Mind Power)” เมื่อสะสมได้มากก็จะทาให้จิตสงบพบกับความสุ ข พิเ ศษ
เรียกว่า “Extra Ordinary Happiness” ซึ่งจะฝังสนิทติดอยู่ที่ใจความสุ ขพิเศษนี้เกิดขึ้นจากสมาธิ
สร้างขึ้นเท่านั้น ตรงกับหนังสือหลักสู ตรครูสมาธิจุดประสงค์ของการทาสมาธิ คือ สะสมพลังจิต และ
เป้าหมายของการปฏิบัติกรรมฐานหรือการสอนสมาธิตามเจตนารมณ์ของพระธรรมมงคลญาณ (หลวง
พ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) คือ การสร้างพลังจิตให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เพื่อเกิดความสันติ
สุขสันติภาพในโลก (The World in Peace)
หลวงพ่ อ เที ย น จิ ตฺ ต สุ โ ภมี แ ก่ น ค าสอนเน้ น ในเรื่ อ งของการเจริ ญ สติ โ ดยวิ ธี ก าร
เคลื่อนไหว โดยการเอาสติเข้าไปกาหนดรู้อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะเมื่อมีการกาหนดรู้บ่อยๆ
ความรู้สึกตัวธรรมดาจะพัฒนาขึ้นมาสู่ระดับของสติที่มีพลังและสามารถควบคุมความรู้สึ กนึกคิดที่เกิด
จากจิตได้โดยอัตโนมัติ และเป้าหมายของการปฏิบัติกรรมฐาน ท่านต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้
เห็นซึ่งสัจธรรมความจริงในชีวิตให้ล่วงพ้นความทุกข์แต่ในปัจจุบัน การใช้สติกาหนดอยู่กับปัจจุบัน
ขณะมุ่งควบคุมจิตเพื่อให้ปราศจากความทุกข์ และการอยู่เหนือความทุกข์อันเป็นเป้าหมายสูงสุด คือ
การเข้าถึงพระนิพพาน
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม มีแก่นคาสอนเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้ว ยการทาวิปัส สนา
กรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 แบบพองหนอ-ยุบหนอ และท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
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หมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติเน้นหนักที่การสั่งสอน
เรื่องกฎแห่งกรรม ส่วนเป้าหมายของการปฏิบัติกรรมฐาน ท่านได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะสร้างคนโดย
ใช้วิธีการที่สาคัญ คือ การให้การศึกษาอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐาน
ท่านติช นั ท ฮัน ห์ มีแก่นคาสอนโดยให้ ความส าคัญกั บ สติว่าเป็นหั ว ใจส าคัญเป็น
รากฐานของการมีความสุข กระทั่งความสุขจากการรู้แจ้ง สติเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ทาให้มีความเคารพและมีความเมตตากรุณาต่อผู้ อื่นและในสถานการณ์ที่สังคมวิกฤติวุ่นวาย การ
พิจารณาสถานการณ์อย่างมีสติทาให้เห็นปัญหาชัดเจนนาไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง และเป้าหมาย
ของการปฏิบัติกรรมฐาน ท่านอุทิศตัวเพื่อนาสันติภาพกลับคืนมาด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม โดยเน้นว่าการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณธรรมภายในคือที่มาสาคัญในการ
สร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมและโลก เพือ่ สร้างสรรค์ความรัก ความเข้าใจ และศานติสุขให้กับ
ผู้คนทั่วโลก (Peace in the World)
2. แนวคิดหลักคาสอน รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และผลการปฏิบัติกรรมฐาน
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นการปฏิบัติสมาธิในรูปแบบ “พุทธา
นุสติ” โดยการน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใส ศรัทธา เพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่ง
ใช้การกาหนดคาบริกรรม “พุทโธ” มีหลักสูตรครูสมาธิ จัดการสอนอย่างเป็นระบบ มีตารา มีการเรียน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และการวัดผล เน้นในการวางพื้นฐานของการทาสมาธิแบบง่ายๆ และได้ผลเป็น
การส่งเสริมให้เกิดความสุขสบายขั้นพื้นฐานเป็นการแก้ไขความตึงเครียด เป็นการส่งเสริมประเทือง
สติปัญญา
หลักสูตรครูสมาธิเปิดดาเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2540
ใช้ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือน (รวม 200 ชั่วโมง) มีการเรียน 2 ช่วงเวลา คือ ภาควันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 18.00-20.30 นาที. และภาควันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00–16.00 นาที. การเรียนแบ่งเป็น 3
ภาคเรียนๆ ละ 40 วัน มีการปิดภาคเรียนละ7-15 วัน ทั้งนี้ในการเรียนการสอนแบ่งเป็นภาคทฤษฎี
ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับ ทฤษฎีในการปฏิบัติส มาธิจากหนังสื อครูส มาธิ จานวน 3 เล่ม รวม 96 หัวข้อ
ขั้นตอนของการเป็นนักศึกษาครูสมาธินั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมพิธีปฏิญาณตนมอบตัวเป็น
ศิษย์และเรียนตามวันเวลาที่กาหนด ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติกรรมฐานโดยใช้อิริยาบถทั้ง 4 คือ ยืน เดิน นั่ง
นอน อิริยาบถหลัก คือ เดิน นั่ง และอิริยาบถรอง คือ ยืน นอน โดยมีบทสวดอธิษฐานก่อนทาสมาธิ
และบทสวดแผ่เมตตาหลังทาสมาธิในการปฏิบัติทุกครั้งเสมอ
ผลของการปฏิบัติกรรมฐานในหลักสูตรครูสมาธิ ทาให้หลับสบายคลายกังวล กาจัด
โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ท าให้ ส มองปั ญ ญาดี ท าให้ มี ค วามรอบคอบ ท าให้ ร ะงั บ ความร้ า ยกาจ บรรเทา
ความเครียด มีความสุขพิเศษ ทาให้จิตใจอ่อนโยน กลับใจได้ เวลาสิ้นลมพบทางดี เจริญวาสนาบารมี
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เป็นกุศล และเมื่อทาสมาธิส ะสมพลั งจิตมากเข้าๆ คุณธรรม 3 ประการย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ ทาสมาธิ
แน่นอน คือ มีความรับผิดชอบสูง ความมีเหตุผล และความมีเมตตา (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร, 2550:
20)
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เป็นการปฏิบัติกรรมฐานในหมวดมหาสติปัฏฐานสูตรว่าด้วย
อิริยาบถบรรพและสัมปชัญญะบรรพเรียกว่า “การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว” เป็นการเจริญสติยึด
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ แ บบเคลื่ อ นไหว (Dynamic Meditation) เป็ น หลั ก ใช้ ส ติ ก าหนดรู้ เ ท่ า ทั น ความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย ไม่ต้องใส่คาบริกรรมและไม่หลับตาจึงสามารถนาไปปรับให้รู้สึกตัวกับ
การเคลื่อนไหวในขณะทางานเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวัน
การปฏิบัติโดยจัดเป็นกิจกรรมฝึกอบรมการเจริญสติ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบรม วัน
เสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดื อน แบ่งการอบรมเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมีขั้นตอนสาหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเจริญสติจะต้องลงทะเบียนเสียก่อนจากนั้ นมีพระอาจารย์แนะนาวิธีการ
เคลื่อนไหวมือสร้างจังหวะ (สัมปชัญญะบรรพ) และการเดินจงกรม (อิริยบถบรรพ) ให้แก่ผู้ปฏิบัติ
วิธีการปฏิบัติกรรมฐานใช้อิริยาบถใหญ่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน และอิริยาบถย่อย คือ เดินหน้า ถอยหลัง
เอียงซ้าย เอียงขวา กระพริบตา อ้าปาก หายใจเข้า หายใจออก กลืนน้าลาย เป็นต้น
ผลการปฏิบัตินั้นหลวงพ่อเทียน กล่าวว่าผู้ที่ปฏิบัติจะได้รับผลประโยชน์ เกิดอานิสงส์
นานาประการแก่ตนเองและสังคมจะพบความสุขอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นเครื่องส่งเสริมสุขภาพทั้ง
ทางกาย ทางจิต และทางสังคม (หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, เวปไซต์)
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เป็นการปฏิบัติกรรมฐานหลักสติปัฏฐาน 4 “แบบพองหนอ-ยุบ
หนอ” คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้ผู้ปฏิบัติกาหนดอารมณ์ให้ เป็น
ปัจจุบัน คือ ให้กาหนดกาย เวทนา จิตและธรรม ยึดเอาอาการเคลื่อนไหวพองยุบที่ท้องเป็นหลัก
การปฏิบัติกรรมฐานจัดเป็นโครงการปฏิบัติธรรม ชื่อว่า “อริยมรรค” ซึ่งรับสมัครผู้เข้า
อบรมที่เคยผ่านการปฏิบัติพื้นฐานของวัดมาแล้วไม่เกิน 200 คน ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติ 3 วัน และ 7
วัน มีขั้นตอนในการรับสมัคร ลงทะเบียนได้ทุกวัน ตลอดปี (ไม่มีวันหยุด) โดยลงทะเบียนได้ในวันมา
ปฏิบัติก่อน 16.00 น. (ไม่ต้องจองล่วงหน้า) มีพระอาจารย์สอนแนะนาการปฏิบัติทุกวัน ชาวต่างชาติมี
พระอาจารย์สอนแนะนาเป็นภาษาอังกฤษให้ วิธีการปฏิบัติกรรมฐานเน้นยึดเอาอาการเคลื่อนไหวพอง
ยุ บ ที่ท้องเป็ น หลั กในอิ ริ ย าบถใหญ่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน และในอิริยาบถย่ อยต่ างๆ เมื่อปฏิบั ติ
กรรมฐานเสร็จแล้วทุกครั้งจะทาการกาหนดจิตแผ่เมตตา บทแผ่เมตตาและบทกรวดน้า (อุทิศส่วน
กุศล)
หลวงพ่อจรัญ ฐิตฺธมฺโม ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกรรมฐานว่าการเจริญเคลื่อนไหวพอง
ยุบที่ท้องโดยตรงก็คือ สามารถบังคับจิตของตนเองได้ไม่ก่อให้ เกิดปัญหา การพองยุบ ยังนามาใช้
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ประโยชน์ ใ นการประกอบกิ จ การงานต่ า งๆ ในบ้ า นเรื อ นได้ เ ป็ น อย่ า งดี ส่ ง ผลให้ ก ารท างานมี
ประสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้น ส่งเสริ มให้ มีสุ ขภาพกายที่ดี เพราะจิตใจที่ดีย่อมส่ งผลดีต่อร่างกาย เป็นการ
พักผ่อนที่ได้ผลดีต่อสุขภาพกายและจิต (หลวงพ่อจรัญ ฐิตฺธมฺโม, เวปไซต์)
ท่ า นติ ช นั ท ฮั น ห์ เป็ น การฝึ ก เจริ ญ อานาปานสติ ค วบคู่ ไ ปกั บ การฝึ ก เจริ ญ สติ ปั ฏ ฐาน 4 ตาม
กระบวนการของไตรสิกขา คือ ฝึกให้มี สติ ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่อง จนทาให้ผู้ฝึกปฏิบัติเกิดสมาธิ
(สมถะ) และเกิดปัญญา (วิปัสสนา) ทาให้มองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
เน้นการเจริญสติในชีวิตประจาวันอย่างตระหนักรู้ในแต่ละลมหายใจเข้าออกและกลับมาอยู่กับปัจจุบัน
การที่จะเข้าร่วมกิจกรรมภาวนาการปฏิบัติอย่างมีสังฆะ (ชุมชน) หมู่บ้านพลัม ขั้นตอนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม คือ ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ แนะนาการทาสมาธิ ร่วมถึงแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ส่วนวิธีการเจริญสติ
มีทั้งการฝึกปฏิบัติในอิริยาบถหลักและการฝึกปฏิ บัติกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน (อิริยาบถย่อย) โดยมีกุศโล
บายที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้การฝึกปฏิบัติเป็นไปอย่างผ่อนคลาย เบิกบาน และทาให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้
ง่ายขึ้น การเจริญสติในอิริยาบถนั่ง มี 2 วิธีหลักๆ คือ นั่งสมาธิแบบมีบทนาและนั่งสมาธิเงียบหรือนั่งสมาธิทั่วไป
ผลของการเจริญสติตามแนวทางของ ติช นัท ฮันห์ พบว่าทาให้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดี ขึ้ น ทั้ ง
ทางด้านร่างกาย วาจา และจิตใจ ทั้งยังเป็นประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย (พระทรัพย์ชู มหาวีโร (บุญพิฬา, 2553) และ
น าพาไปสู่ สั นติ สุข และอิส รภาพ การเจริ ญ สติเ ป็ น บาทฐานในการสร้า งสัน ติ ภาพในทุก ระดั บ สติ ช่ว ยให้ เ ข้ าใจ
สถานการณ์ปัญหาได้ชัดเจนนาไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง

3. เปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิ
ริยังค์ สิรินฺธโร) กับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และท่านติช นัท ฮันห์
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จุดแข็ง คือ 1) มีหลักสูตร ขั้นตอน
และระยะเวลาในการเรี ย นที่ ชั ด เจน 2) มี ห ลายสาขาทั่ ว ประเทศ และต่ า งประเทศ 3) ที่ เ รี ย น
สะดวกสบาย 4) เหมาะกับชีวิตคนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ใช้ชีวิตประจาวันได้ตามปกติ 5) มีคณาจารย์
และพี่เลี้ ย งช่ว ยสอนและดูแลอย่ างใกล้ ชิด 6) ชี้ให้ เห็ นถึงประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจ าวั น
มากกว่ามุ่งสู่ พระนิ พพาน จุ ด อ่อน คือ มุ่งเน้ นการฝึ กฝนในขั้นสมถะกรรมฐานมากกว่าวิปั ส สนา
กรรมฐาน
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ จุดแข็ง คือ 1) การเจริญสติยึดวิธีการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว
เป็นหลัก 2) มีแนวคิดมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนก็คือ ให้มีสติ รู้สึกตัว รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์อยู่
ตลอด 3) คาสอนของท่ านเป็นคาสอนแบบตรงไปตรงมา โดยไม่มีการอิงภาษาทางปริยัติ แต่ก็ไม่ได้
ปฏิเสธตารา 4) การเข้าใจธรรมะของท่านและนามาเผยแผ่ อาศัยประสบการณ์ของสภาวะทางจิตเป็น
การอธิบายโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับความถูกต้องที่มีอยู่ในตารา จุดอ่อน คือ 1) มีปัญหาการใช้
ภาษาในการสื่อสารเพราะท่านอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้ ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารเป็นหลัก
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2) พระอาจารย์แนะนาเบื้องต้นและให้ปฏิบัติเอง ไม่มีอาจารย์คอยดูแลแนะนาใกล้ชิด 3) ไม่มีหลักสูตร
แน่นอน แล้วแต่จะจัดกิจกรรมขึ้น
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม จุดแข็ง คือ 1) ยึดเอาอาการเคลื่อนไหวพองยุบที่ท้องเป็น
หลัก 2) มีสถานที่มีความพร้อมที่จะรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้เป็นจานวนมากในแต่ละครั้ง ที่พัก ห้องน้า
และอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมตลอดการเข้าปฏิบัติ 3-7 วัน 3) มีสื่อในการเผยแพร่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ
4) มีพระอาจารย์มาแนะนาและคอยควบคุมในการปฏิบัติ จุดอ่อน คือ เป็นการปฏิบัติธรรมที่เน้น
เฉพาะฝ่ายคฤหัสถ์
ท่าน ติช นัท ฮันห์ จุดแข็ง คือ 1) มี "สังฆะ" ชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติเพื่อดาเนินชีวิต
อย่างมีสติของพุทธบริษัท 4 ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา 2) ปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมชาติและผสานไปกับวิถีชีวิตประจาวัน 3) มีอุปกรณ์เป็นกุศโลบายที่นาไปใช้อย่างได้ผล เช่น เมื่อ
ได้ยินเสียงระฆังก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจ หรือบทภาวนาที่ใช้ได้ทั้งขณะแปรงฟัน ห่มจีวร อาบน้า
เป็นต้น จุดอ่อน คือ การสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษ
4. ผลการพัฒนาตนเอง
ผลการพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 4 สานักระบุตรงกันถึงการมีสติควบคุมอารมณ์ มีเหตุผลและมีสมาธิในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นผลการพัฒนาทางด้านอารมณ์โดยการอบรม
จิตใจเป็นหลัก แล้วส่งผลให้การพัฒนาทางด้านร่างกายดีตามไปด้วย และการพัฒนาตนเองด้านปัญญา
ก็ส่งผลให้การพัฒนาทางด้านสังคมดีตามไปด้วยเช่นกัน โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ความเห็นตรงกันดังนี้
1. ด้านอารมณ์ พบว่า การปฏิบัติกรรมฐานนั้นทาให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้ รู้สึกว่า
คลายความตื่นเต้น คลายความกลัวคลายความเครียด เกิดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รู้เท่าทัน
อารมณ์
2. ด้านกาย เป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการพั ฒนาทางด้านอารมณ์ คือ เมื่อจิตใจดี
ส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้นด้วยเช่น ความดันลดลง
3. ด้านปัญญา มีสติไม่พลั้ งเผลอ มีความรอบคอบมีการคิดพิจารณาไตร่ตรอง ทาให้
การเรียน การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงการเข้าใจสภาวะธรรมมากขึ้น คือ เกิด แก่ เจ็บตาย
เป็นเรื่องธรรมดา
4. ด้านสังคม พบว่า มีความเมตตาตนเองและผู้อื่น เอื้อเฟื้อประโยชน์ผู้อื่น มีความ
อดทน มีเหตุผล เข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้นมีหลักในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม ทาให้อยู่
ในสังคมอย่างปกติสุข
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การอภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การปฏิบั ติกรรมฐานในแต่ล ะส านักมีห ลั ก คาสอนและอุบายในการสอนกรรมฐาน
ต่างกัน ทั้งนีเ้ นื่องมาจากสานักก็มีวิธีปฏิบัติกรรมฐานที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตน ซึ่งได้รับสืบทอดมาจาก
บูรพาจารย์ วิธีการปฏิบัติกรรมฐานของบูรพาจารย์ผู้เป็นต้น แบบแต่ละท่านก็มีความโดดเด่นแตกต่าง
กันออกไป วิธีสอนกรรมฐานเป็นไปตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่กล่าวว่า กรรมฐาน คือ สิ่ง
ที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมจิต เป็นอุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนา
ให้เกิดสมาธิ กรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่เอามาให้จิตกาหนดเพื่อให้จิตสงบอยู่ได้ ไม่เที่ยวเตลิดเลื่อนลอย
ฟุ้งซ่านไปอย่างไร้จุดหมายมี 2 อย่าง คือ 1) สมถกรรมฐาน เป็นอุบายทาให้ใจเป็นสมาธิ มีกรรมฐาน
40 เป็นอารมณ์ 2) วิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายทาให้เรืองปัญญา มีวิปัสสนาภูมิ 6 เป็นอารมณ์ (พระ
วิสุทธิวราภรณ์ (ธรรมรัตน์ กิตฺติภทฺโท), 2556: 6)
ดังนั้น วิธีการปฏิบัติกรรมฐานของบูรพาจารย์ผู้เป็นต้นแบบจึงเป็นไปตามจริต ซึ่งหมายถึง
ปกตินิสัย พื้นเพของจิตใจ หรือความประพฤติที่หนักไปในทางใดทางหนึ่งระบุไว้ในวิสุทธิมรรคมี 6
อย่างคือ 1) ราคะจริต 2) โทสจริต 3) โมหจริต 4) สัทธาจริต 5) พุทธิจริต หรือญาณจริยา 6) วิตกจริต
(พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ , 2531: 16-17) และสอดคล้องกับผลงานวิจั ยของพระศร
ศั ก ดิ สงฺ ว โร (แสงธง, 2556) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การวิ เ คราะห์ จ ริ ต 6 กั บ การปฏิ บั ติ ธ รรมใน
พระพุทธศาสนา” พบว่า บุคคลในแต่ละจริตย่อมมีพฤติกรรมเฉพาะที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 1) ราคจริต
ผู้มีความประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม 2) โทสจริต ผู้มีความประพฤติหนักไปทางใจร้อน หงุดหงิด
3) โมหจริ ต ผู้ มีความประพฤติห นั กไปทางเขลา เหงาซึม เงื่องงง งมงาย 4) สั ทธาจริต ผู้ มีความ
ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย 5) พุทธิจริตหรือญาณจริต ผู้มีความ
ประพฤติหนักไปทางใช้ความคิดพิจารณา และ 6) วิตกจริต ผู้มีความประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจด
ฟุ้งซ่าน สาเหตุของการมีจริต 6 ที่แตกต่างกันนั้นพบว่า มีสาเหตุมากจากความเคยชินในอดีต หรือจาก
กรรมที่เคยทาไว้ในอดีตชาติ และเมื่อกล่าวถึงเรื่องของจริต 6 ในเบื้องต้นนั้นพบว่าจะมุ่งไปในเรื่องของ
แนวทางการเจริญสมถกรรมฐาน คือ หมวดกรรมฐาน 40 ประการ เป็นหลัก สาหรับจริตในการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน มี 2 ประเภท คือ 1) ตัณหาจริต โดยสังเคระห์ราคจริต โมหจริต และสัทธาจริต ไว้
รวมกัน และ 2) ทิฏฐิจริต โดยสังเคราะห์โทสจริต พุทธจริตและวิตกจริต ไว้รวมกัน (พระศรศักดิ์
สงฺวโร (แสงธง) : บทคัดย่อ)
เหตุผลสาคัญในการเลื่อกเข้าศึกษาอบรมและปฏิบัติในแต่ละสานัก ผู้ปฏิบัติกรรมฐานใน
ทุกสานักต่างมีความเห็นว่า ได้มีการไปปฏิบัติกรรมฐานในหลายสานักแล้วจึงเลือกสานักที่ถูกใจตนเอง
โดยให้เหตุผลที่เลือกว่า มีการสอนเป็นเหตุเป็นผลจริง เข้าใจหลักการปฏิบัติ มีวิธีการปฏิบัติเรียบง่ าย
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เป็นธรรมชาติสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นไปตามจริตของแต่ละบุคคลทั้งที่เป็นวิตกจริต
ตั ณ หาจริ ต และทิ ฏ ฐิ จ ริ ต สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง (Transformative
Learning Theory) ได้อธิบายว่า การที่คนคนนั้นเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในชีวิตที่ขัดแย้งอย่างลึกซึ้ง
ทั้งวิกฤตภายในตนเองและภายนอก เกิดเป็นวิกฤตที่เหมือนจะหาทางออกไม่ได้ รวมทั้งที่เป็นไปหรือไม่
เป็นไปตามมุมมองเดิมของตน (Disorienting Dilemma) ทาให้การรับรู้แบบที่เคยมีอยู่ไม่อาจสามารถ
ใช้แก้ปัญหาได้อีกต่อไปจึงหันมาตั้งคาถามกับชุดความเชื่อเดิมอย่างจริ งจังใคร่ครวญในตนเองและสิ่ง
ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอันจะนาไปสู่การเปลี่ยนย้ายกรอบ
การอ้างอิงจากแบบแผนเดิมไปสู่การมีแบบแผนใหม่ที่ควบรวมแบบแผนเดิมไว้ด้วยกัน จนทาให้เกิด
ความต้องการเปลี่ยนแปลง โดยคนคนนั้นจะมีการตรวจสอบอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่าง
จริงจังเมื่อถึงขั้นที่ตนเองตระหนักรู้ (Awareness) ถึงความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงตนเอง คนคน
นั้นจะหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาตนเอง จึงมีการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนกับ
ผู้อื่น โดยการสารวจค้นหาทางเลือกในการกระทาใหม่ (Explaining Options of New Behavior)
แล้วแสวงหาหรือสรรหาสานักที่ตรงเหมาะกับจริตของตนเองหรือความถูกใจ จากนั้นวางแผนเข้าไปหา
แนวทางการปฏิบัติผ่า นการมีประสบการณ์จริง โดยมีการปรับพฤติกรรมตามรูปแบบที่สานักนั้นๆ
กาหนดไว้ หรือแนะวิธีการปฏิบัติใหม่ (Planning a Course of Action) ที่ทาให้เกิดการพัฒนากาย
(Body) ความคิดจิตใจ (Mind) ชีวิตจิตวิญญาณ (Spirit) จนสามารถพัฒนาศักยภาพของคนคนนั้น
เป็ น ไปตามแนวทฤษฎีบู ร ณาการ (Integral Theory) ของ Wilber (1996) ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ
กรรมฐานทั้ง 4 สานัก มีลักษณะเป็น Holon ระดับสังคม ขณะที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานเป็น โฮ
ลอนประเภทปัจเจกบุคคล (Individual Holon) จึงเป็นกระบวนการที่เพิ่มความเป็นองค์รวม ด้วยการ
เพิ่มโฮลอนใหม่ โดยเกิดจากการโผล่ปรากฏและการเกิดการก้าวข้ามสิ่งที่มีอยู่เดิม โดยรวมสิ่งที่ มีอยู่
เดิมนั้นเข้าไปด้วย หรือการก้าวข้ามและหลอมรวมทั้งกาย จิต ใจและวิญญาณ ซึ่งปรากฏอยู่ในบุคคล
วัฒนธรรม และธรรมชาติ อีกทั้งพยายามทาความเข้าใจและสร้างความสมดุลของวิทยาศาสตร์ ศิลปะ
ศีลธรรม ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ทุกศาสตร์ ซึ่งก็คือพื้นฐานของความสัมพันธ์แบบโฮลอนของสสารกาย
(Body) ใจ (Mind) จิต (Soul) วิญญาณ (Spirit) ทั้งนี้ซึ่งแนวทางการปฏิบัติในแต่ละสานักมีรูปแบบ
การปฏิบัติที่สานักนั้นๆ กาหนดไว้ต่างกันออกไป แต่มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายอันเดียวกันและเป็นไป
ตามหลักการพัฒนาตนเองทั้ง 4 ด้าน (Development 4) และถ้าคนคนนั้น หรือทุกคนมีความตั้งใจ
และมีความศรัทธาจะเป็นการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบใดก็ย่อมบังเกิดผลบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
การปฏิบัตินั้น ประโยชน์หรือผลที่ได้รับตามมาก็คือ การได้ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสุข ความสบายใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
และเกิดสันติภาพที่แท้จริงขึ้นในโลก
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2. การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของทุกสานักส่งผลต่อการพัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้เนื่องมาจากกรรมฐานตามแนวทางของทุกสานักเป็นการ
มุ่งเน้นอบรมจิตให้จิตใจสงบ มีสติคอยกากับให้รู้สึกตัวอยู่เสมอ มีความสุขใจซึ่งส่งผลดีต่อ สุขภาพ
ร่างกาย มีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่น มีความตั้งมั่นในการงานได้เพิ่มขึ้น ทาให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
จึงทาให้การปฏิบัติกรรมฐานส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองสอดคล้องกับกลุ่มจิตวิทยา
ผ่านตัวตน (Transpersonal Psychology) ซึ่งศึกษาเรื่องความตระหนักในตนเอง (Awareness) หรือ
ความมีความรู้สึกตัวหรือสติในการรับรู้บนความเชื่อเบื้องต้นว่าการพัฒนาความเจริญงอกงามทาง
ร่างกายอารมณ์ สติปัญญาและจิตดีงามเชิงคุณธรรมมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยความตระหนัก
ในตนเอง (Awareness) หรือความมีความรู้สึกตัว หรือสติในการรับรู้ หรือจิตที่รู้สึกตัว เป็นการขยาย
ประสบการณ์ของบุคคล แล้วผสมผสานความเป็นเนื้อเดียวกันกับประสบการณ์ต่างๆ ทุกสภาวะอย่าง
สมบูรณ์ความคิดของจิตวิทยาผ่านตัวตนยังเชื่อว่าการหยั่งรู้หรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นเองในใจของบุคคล
(Intuition) จินตนาการ (Imagination) ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะมีสติในระดับต่างๆ เช่น ขณะ
ฝั น ขณะท าสมาธิ ขณะที่ ไ ด้ รั บ สารกระตุ้ น ต่ า งๆ เป็ น ประสบการณ์ ข องมนุ ษ ย์ จ ะพั ฒ นาทุ ก
องค์ประกอบของบุคคลทั้งร่างกาย อารมณ์ ความคิด (พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, 2553: 28-29) ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติทุกสานักต่างมีความเห็นว่าเมื่อได้ปฏิบัติกรรมฐานแล้ว ทาให้มีสติ มีเหตุผล จิตใจสงบ มีความ
สบายใจ ความคิดมันคอยรู้เข้าใจคนอื่น เข้าใจตัวเอง สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีความรอบคอบใน
การประกอบการงานอาชีพทาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่า งปกติสุข
และเมื่อมีสุขภาพจิตที่ดีก็ส่งผลให้สุขภาพทางกายดีตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ป
ยุตฺโต) (2546: 145) กล่าวถึงหลักการพัฒนาตนเองว่าเมื่อจิตใจดีก็ส่งผลดีออกมาต่ อร่างกาย ใจไม่
โกรธไม่ เ ครี ย ดช่ ว ยให้ มี สุ ข ภาพดี แ ละมี ผ ลในการสั ม พั น ธ์ ห รื อ ในการอยู่ ร่ ว ม สั ง คมด้ ว ยท าให้
สภาพแวดล้อมภายนอกพลอยดีไปด้วย และการพัฒนาจิตใจนั้น เมื่อมีสมาธิใจไม่ว้าวุ้นสับสนก็เป็น
ฐานให้แก่การพัฒนาปัญญาต่อไป
หลักการพัฒนาตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒ นาตนเองเริ่มด้วยจากการตระหนักรู้ใน
ตนเอง (Awareness) จิตใจรู้จักผิดชอบชั่วดี มีการดูแลรักษาสุขภาพกายของตน และเมื่อมีการรู้จักผิด
ชอบชั่วดีก็ทาให้เกิดการมีความรับผิดชอบสูง ความมีเหตุผล ความมีเมตตาสามารถเข้าใจคนอื่นมาก
ขึ้ น เกิ ด การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมอย่ างท้ อ ยที ท้ อ ยอาศั ย ท าให้ สั ง คมเกิ ด ความสงบสุ ข ทั้ ง ในระดับ
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลกได้ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร, 2554: 8-9)
การพัฒนาประเทศตามนโยบายพัฒนาชาติหรือผู้บริหารประเทศจะให้ความสาคัญแก่วัตถุ
นิยม (Materialism) มากกว่าด้านจิตนิยม (Mentalism) เพราะทาให้สามารถจะเห็นความเจริญเติบโต
ที่เท่าทันต่อโลกตะวันตก ซึ่งมีความเชื่อว่าเรากาลังพัฒ นาไปสู่ความทันสมัยเท่าเทียมกับโลกที่เจริญ
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แล้ว ส่วนแนวคิดทางพระพุทธศาสนากลับมองว่าการพัฒนาด้านวัตถุเพียงด้านเดียวนั้น ไม่ใช่การสร้าง
ความเจริญและความสมดุล เพราะมนุษย์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะต้องได้รับ
การพัฒนาไปพร้อมๆ กันจะให้พัฒนาไปด้านเดียวนั้นย่อมไม่ได้ โดยเฉพาะด้านจิตใจพระพุทธองค์ทรง
ให้ความสาคัญเป็นพิเศษ เพราะปัญหาต่างๆ ในโลกนี้ที่แท้จริงเกิดขึ้นมาจากปัญหาภายในทั้งสิ้น ถ้า
หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและภาคทางสัง คมช่วยกันพัฒนาจิตใจของประชาชนและบุคลากรของรัฐ
ให้ เกิดการกระทาสิ่ ง อะไรต่า งๆ ที่ไม่ ผิ ดพลาดได้โ ดยง่ายไม่ว่าจะเป็น การดาเนินชีวิต ของตนเอง
ครอบครัว การประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะการเคารพกฎหมาย กติกาบ้านเมือง
ปัญหาหรือความขัดแย้งทั้งภายในตนเองและสัง คมก็จะลดลงอย่างแน่นอน อีกประการการปฏิบัติ
กรรมฐานหรือการทาสมาธิก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ สาคัญในการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับจิตใจที่เป็น
เป้าหมายเชิงประจักษ์ที่มนุษย์ทุกคนในโลกสามารถที่เข้าถึงได้อย่างมีอิสรเสรี เพราะสมาธิเป็นของ
กลางถึงแม้ว่าหลั ก การท าสมาธินั้ น จะไม่ ใช่ การปฏิบัติ ตามรู ปแบบพระพุ ทธศาสนาก็ตามถ้ า เป็ น
สัมมาสมาธิก็ถือได้ว่าเป็นสมาธิที่ถูกต้องทั้งสิ้น คือ สามารถที่จะระงับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกได้เช่นกัน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มจานวนผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการสัมภาษณ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม
2. ควรศึกษาแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานและเหตุจูงใจในการปฏิบัติกรรมฐานของพระ
ธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
3. ควรเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปฏิบัติกรรมฐานมากกว่าการ
เข้าไปสังเกตการณ์
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้หลักสูตรครูสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิ
ริยังค์ สิรินธฺโร) สามารถเผยแผ่ไปทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ เพราะปัจจุบันพบว่ามีสาขาที่สอน
หลักสูตรครูสมาธิในประเทศไทยถึง 200 กว่าสาขาทั่วประเทศรวมทั้งมีสาขาในต่างประเทศ คือ ใน
ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ควรศึกษาผลของการปฏิบัติส มาธิตามหลั กสู ตรครูส มาธิของพระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) ที่มีต่อการพัฒนาจิตใจ เพราะมีผู้จบหลักสูตรครูสมาธิจานวนมากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในทุกระดับอายุ เพศ อาชีพ และมีผลต่อสันติภาพโลก
3. เหตุจูงใจในการเลือกวิธีการปฏิบัติกรรมฐานของผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพราะปัจจุบันมีคน
หนุ่มสาวมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นซึ่งมีแนวคิดในการเลือกวิธีการปฏิบัติ
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4. ควรศึกษาผลของการเจริญสติตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เนื่องจากมีผู้
ปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีทุกช่วงอายุ ซึ่งในแต่ละช่วงอายุจะมีผลการเจริญสติเหมือนหรือต่างกัน
5. ควรศึกษาการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺ
โม เพราะมีการจัดฝึกอบรมกรรมฐานอย่างสม่าเสมอแต่ละครั้งก็มีผู้มาปฏิบัติจานวนมากจะมีแนวโน้ม
ผลการปฏิบัติกรรมฐานในทางสมถะหรือวิปัสสนา
6. ควรศึกษาการพัฒนาตนเองตามแนวทางปฏิบัติแบบสังฆะของท่านติช นัท ฮันห์ ซึ่งเป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของหลักพุทธธรรมปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติและผสานไปกับวิถี
ชีวิตประจาวันทาให้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย วาจา และจิตใจ
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ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาผู้สูงอายุ
National Strategy and Elderly People Development
กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่1

บทคัดย่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีเป้าหมาย คือ คนไทยมีคุณภาพและมีความเป็นสากล มี
รายได้ สู ง มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี แ ละมีค วามสุ ข สั งคมไทยเป็ น สังคมที่ มีคุ ณภาพและเป็น ธรรม การพั ฒ นามี ค วาม
ครอบคลุม ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก บนพื้นฐานของ
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งผู้สูงอายุถือเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่ งที่ได้มีความสาคัญตามยุทธศาสตร์นี้
และสอดคล้อ งกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติฉ บับ ที่ 12 และแผนผู้สู ง อายุ ฉบั บ ที่ 2 การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหภาค ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น เนื่องด้วยผู้สูงอายุของไทยจะมี
จานวนเพิ่มขึ้นจนในปีพ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความ
มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ โดยจะต้องพิจารณาการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ
คาสาคัญ: : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้สูงอายุ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Abstract
The targets of the national strategy 20 years (B.E.2561-2580) are: Thai people are quality
people and internationalize, high income, well-being and happy, Thai society is quality society and
equality, Development is for all, no one left behind. Thailand has ability to compete in world class,
based on knowledge, creativity and innovation. Elderly people are one of important groups in the
national strategy which according with the twelfth national economic and social development plan
and the second national plan on the elderly. Human resource development in macro section
focuses on elderly people development is necessary, because in B.E. 2579 Thailand will become
completed aged society. So, it is important the elderly people should be develop to be secure,
wealth and sustain, by consider economic, social, health and environment and social service
development.
Keywords: : National strategy 20 years, Elderly people, Human resource development
1

อาจารย์ประจาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทนา
ตามรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา 65 บัญญัติว่า “รัฐพึงจัด
ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว การจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่มีพึงมี
ในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” ก่อให้เกิดการดาเนินงาน
ร่างยุทธศาสตร์ชาติจนได้รับการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนี้ มีคติพจน์คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่
มุ่ ง หวั ง ให้ ค นไทยมี คุ ณ ภาพและมี ค วามเป็ น สากล มี ร ายได้ สู ง มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี แ ละมี ค วามสุ ข
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพและเป็นธรรม การพัฒนามีความครอบคลุม ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
และประเทศไทยมีความสามารถในการแข่ งขันในเวทีโลก บนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ทั้งนี้การพัฒนา “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์ ” จึงเป็นสิ่งที่ยุทธศาสตร์ชาติให้คน
สาคัญ และเนื่องด้วยประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ ที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในทุกปี และมีการ
คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2579 ฉะนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
ชุมชน และสังคมจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และเพื่อสร้างสังคมที่มี
ความยั่งยืนต่อไป
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561
จากวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ที่กล่าวว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง
“ความมั่นคง” หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ “ความมั่งคั่ง” หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และมีความยั่งยืนจนเข้าสู่ กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมี
ความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ
และ “ความยั่งยืน ” หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา
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และการฟื้นฟู ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร
เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
จากคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นี้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์”
เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ได้รับผลจากการดาเนินการตามคติพจน์ โดยเริ่มจากการสร้างความมั่นคงเป็น
รากฐาน โดยหากประชาชนแต่ละคนมีครอบครัว ที่มีความอบอุ่น มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การดารงชีวิต มีความมั่น คงของอาหารพลั งงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน รวมทั้งมีการออมสาหรับวัยเกษียณ นาไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง นาไปสู่ประเทศชาติที่
มั่นคง สืบต่อไปยังความมั่งคั่ง ที่มาจากระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า การที่เศรษฐกิจจะก้าวหน้าได้นั้น
ย่อมมาจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การดาเนินธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และบริการ อีกทั้ง
ในแง่ของการมีงานทา มีรายได้ โดยงานนั้นจะต้องเป็นงานที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ
ทางาน เพื่อให้หลุดพ้นการมีรายได้ต่า การมีทักษะความรู้ ความสามารถได้นั้น ย่อมต้องพัฒนามาจาก
การสร้างความมั่นคงทางการศึกษา ความมั่นคงทางทรั พยากร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่จะนาไปสู่
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ ทั้งในแง่ของการเป็นแรงงาน การเป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้ย่อ มอยู่
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะนาไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ประเทศไทยได้กาหนดเป้าหมายภาพอนาคตที่ต้องบรรลุภ ายในปีพ.ศ. 2580 ตามที่
ปรากฎในแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่าต้องการให้ คนไทยมี คุณภาพและมีความเป็นสากล มีรายได้สูง
มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพและเป็นธรรม การพัฒนามีความ
ครอบคลุ ม ทั่ว ถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
บนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส่งผลต่อการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
เตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 พบสิ่ ง ที่
สอดคล้องตรงกันคือ ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จตามเป้าหมายของชาติคือ ทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้อง
มีการพัฒ นาทุกช่ว งวัย ทั้งทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิต ความเป็นอยู่
สุขภาพ และการมีส่วนร่วมในสั งคม ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีนักวิชาการจานวนมากได้ให้
ความหมายไว้พอสรุปได้เป็น 2 แนวทางดังนี้
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหภาค Craig (1976 อ้างถึงใน Weinberger,
2) 1998) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือกิจกรรมซึ่งเน้นที่ศูนย์กลางของการ
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พั ฒ นาศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ ต ลอดชี วิ ต ในทุ ก มิ ติ และ McLean and McLean (2000, อ้ า งถึ ง ใน
จาเนียร จวงตระกูล, 2557) ได้อธิบายว่าเป็นกระบวนการใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นหรือการ
ดาเนินการในระยะยาวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาผู้ใหญ่ในด้านความรู้ที่มีงานเป็นฐาน ความเชี่ยวชาญ
ผลิตภาพ และความพึงพอใจ ไม่ว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนตัว หรือกลุ่ม หรือทีม หรือเพื่อประโยชน์ต่อ
องค์การ ชุมชน ประเทศชาติหรือมวลมนุษยชาติก็ตาม ซึ่งขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับมหภาคนี้ ได้แก่การพัฒนากาลังคนและประชากรของประเทศ ซึ่งรวมถึงการศึกษา การฝึกอบรม
การดูแลเรื่องสุขภาพ โภชนาการ นโยบายประชากรและการจ้างงาน (จาเนียร จวงตระกูล, 2557)
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาค Harrison and Kessels (2004) กล่าวว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในองค์การ ประกอบด้วยการวางแผนและการ
สนับสนุน เพือ่ จัดให้มีการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กระบวนการสร้างความรู้
และจัดประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานและที่อื่นๆ เพื่อความเติบโตก้าวหน้าขององค์การ
และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรโดยผ่านการนาเอาความสามารถ การปรับตัว การร่วมแรงร่วมใจ และ
กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ใ หม่ ข องทุ ก คนที่ ท างานเพื่ อ องค์ ก าร สอดคล้ อ งกั บ Swanson and
Holton (2009) ที่ นิ ย ามการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ว้ ว่ า เป็ น กระบวนการของการพั ฒ นาและ
ปลดปล่ อ ยพลั ง ความรู้ ค วามสามารถ เพื่ อ สร้ า งระบบการท างานและกระบวนการภายใน เช่ น
กระบวนการกลุ่ม ระบบงาน และการทางานของบุคลากรแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ย่อมเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหภาค ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหภาคที่ มิใช่
การเริ่มต้นเมื่อ “คน” เข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วเท่านั้น ควรต้องเริ่มสร้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มารดา ให้
มารดามีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะให้กาเนิดบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรง มีสมองเฉียบคม
เมื่อบุตรเกิดมาในวัย 0 – 5 ปี ก็ต้องเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ใน
โลกการศึกษา ในวัย 5 – 20 ปี เป็นวัยที่ระบบการศึกษาต้องสามารถดึงศักยภาพที่ฝังอยู่ในตัว ตน
ออกมาสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และในวัย 21 – 60 ปี เป็นวัยแห่งการทางาน
ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่กระทรวงแรงงานต้องเป็นเจ้าภาพ
หลัก และเมื่อถึงวัย 61 ปีเป็นต้นไป เป็นช่วงเวลาที่รัฐจะต้องดูแลให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอด
อายุขัย โดยรัฐต้องบูรณาการการดาเนินงานอย่างประสานสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันตั้ งแต่ใน
ครรภ์มารดาจนสิ้นอายุขัย ประเทศชาติจึงจะบรรลุเป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” (กระทรวง
แรงงาน, 2559)
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ
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โนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เป็นฐานในการคาดประมาณประชากรไป 30 ปี ข้างหน้า และใช้
สมมติฐานว่า ภาวะเจริญพันธุ์จะลดลงตลอดช่วง 30 ปี พบว่า ในปีพ.ศ.2553 ประเทศไทยมีประชากร
63.8 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 66.4 ล้านคนในปีพ.ศ.2569 จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงเหลือ 63.9
ล้านคน ในปีพ.ศ.2583 โดยพบว่า จานวนและสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 1.7 ล้านคน หรือร้อยละ 4.9 ของจานวนประชากรรวมเมื่อปีพ.ศ. 2513 เป็น 8.4 ล้าน
คนหรื อร้ อยละ 13.2 ในปี พ.ศ.2553 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 17.6 ล้ านคน หรือร้อยละ 26.6 ในปี พ.ศ.
2573 และ 20.5 ล้ านคนหรื อร้ อยละ 32.1 ในปี พ.ศ.2583 (ส านักงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ทาให้รัฐต้องพิจารณาถึงจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติและผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความสาคัญต่อ ช่วงวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศ ผ่ า นการเสริ ม ทั ก ษะการด ารงชี วิ ต ทั ก ษะอาชี พ ในการหารายได้ มี ง านท าที่
เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับ
จัดสภาพแวดล้อมให้ เป็น มิตรกับผู้สู งอายุ และหลักประกันทางสังคมที่ส อดคล้ องกับความจาเป็น
พื้นฐานในการดารงชี วิต อีกทั้งผู้สูงอายุก็ยังปรากฎความสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คม
แห่ งชาติฉบั บ ที่ 12 เช่น กัน ที่เห็ น ได้ชัดคือ การพัฒ นาระบบการดูแลและสร้า งสภาพแวดล้ อ มที่
เหมาะสมกับสังคมสูงวัย รวมทั้งการกาหนดแผนผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในการดาเนินงาน
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ที่มีวิสัยทัศน์ ว่า "ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของ
สังคม" โดยมุ่งหวังให้
1) ประชากรผู้สูงอายุที่มีสถานภาพดี (สุขภาพดีทั้งกายและจิต ครอบครัวอบอุ่นมีสังคมที่ดี มี
หลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้
มีส่วนร่วม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)
2) ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูล หากมีการดาเนินการที่เหมาะสมจะช่วยให้
ผู้สูงอายุเหล่านี้ส่วนใหญ่ดารงอยู่ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
3) ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ
4) ระบบสวั ส ดิ ก ารและบริ ก ารจะต้ อ งสามารถรองรั บ ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ส ามารถด ารงอยู่ กั บ
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
5) รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการ
สถานการณ์และแนวโน้มของผู้สูงอายุไทย
มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะก้ าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2579 โดยคาด
ว่าจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ ถึงร้อยละ 30 ขณะที่สัดส่วนวัยเด็กและวัยแรงงานมี สัดส่วนลดลงอย่าง
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ต่อเนื่อง โดยวัยเด็กมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14 ขณะที่วัยแรงงานคิดเป็นร้อยละ 56 และในปีพ.ศ.
2583 องค์การสหประชาชาติ (UN) ประเมินไว้ว่าประเทศไทยจะมีป ระชากรผู้ สู ง อายุสู ง ที่ สุ ด ใน
อาเซียนถึง 33 % (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561)
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้กาหนดนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ว่า
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ในรายงานสถานการณ์ผู้ สูงอายุไทย พ.ศ.
2559 ได้กาหนดนิ ย าม ผู้ สู งอายุ หมายถึง ผู้ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสั งคมสู งวัย (Aged society)
หมายถึ ง สั ง คมที่ มี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป มากกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของประชากรทั้ ง หมด (หรื อ
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7) สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society)
หมายถึ ง สั ง คมที่ มี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป มากกว่ า ร้ อ ยละ 20 ของประชากรทั้ ง หมด (หรื อ
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14)
การลดลงของจานวนและสัดส่วนของประชากรวัยเด็กและประชากรวัยแรงงาน ในขณะที่
จานวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ยิ่งทาให้โครงสร้างทาง
อายุของประชากรไทยเป็นประชากรสูงวัยอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
มีการคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ.2562 จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากร
วัยเด็ก (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561)
รายงานสถานการณ์ผู้สู งอายุไทย พ.ศ.2559 รายงานลักษณะทางเศรษฐกิจของผู้สู ง อายุ
พบว่า หนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน หรือ ต่ากว่า 2,647 บาทต่อเดือน โดย
แหล่ งรายได้ห ลั กนั้ น มาจากบุ ตรแต่ก็ล ดลงมากเช่นกัน เหลื อเพียงร้อยละ 37 ในขณะที่ผู้ สู งอายุ
บางส่วนมีรายได้หลักจากการทางาน โดยผู้มีอายุ 60 – 64 ปีนั้นมีการทางานถึงร้อยละ 59 และลดลง
เรื่อยๆ จนถึงผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไปยังคงทางานอยู่ร้อยละ 11 ในด้านสุขภาพ พบโรคของผู้สูงอายุได้แก่
โรคความดันเลือดสูง เบาหวาน ข้ออักเสบ/ข้อเสื่อม โรคถุงลมโป่งพอง หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อ
หัวใจตาย และอัมพาต อีกทั้ง การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พบว่าในเขตเทศบาลนั้น มีผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ลาพังคนเดียวสูงถึงร้อยละ 10 ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากปี พ.ศ.2545
ข้อเสนอแนะ: อนาคตของผู้สูงอายุ
นั บ แต่การวิเ คราะห์ แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ที่มุ่งสร้างความมั่ นคง มั่งคั่ง และยั่ง ยื น
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับ ที่ 12 สถานการณ์และแนวโน้มประชากร และแผน
ผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 นั้น พบว่า ทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยเป็นสิ่งที่มีความสาคัญที่สุดต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ซึ่งทรัพยากรมนุษย์นั้นนับเริ่มตั้งแต่ ปฏิสนธิในครรภ์ ก่อนวัยเรียน
วัยเรียน วัยทางาน และวั ยชรา แต่เนื่องจากแนวโน้มประชากรของประเทศไทยจากการสารวจโดย
หลายหน่วยงาน พบว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และในปีพ.ศ.2579 จะก้าวเข้าสู่สังคม
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สูงวัยอย่างสมบูรณ์ และในปี พ.ศ.2583 องค์การสหประชาชาติ (UN) ประเมินไว้ว่าประเทศไทยจะมี
ประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดในอาเซียนถึงร้อยละ 33 ผู้สูงอายุจึงมีความสาคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างความมั่นคง ซึ่งการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองต่ อ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 4 ด้านต่อไปนี้
1) เศรษฐกิจ
จากการสารวจข้อมูลประชากรสูงอายุไทยปี พ.ศ.2557 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
รายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากบุตร (ร้อยละ 37) รองลงมาคือ รายได้จากการทางาน (ร้อยละ 34) แต่
เมื่อเปรียบกับข้อมูลในอดีตแล้วพบว่ารายได้มาจากการทางานมากขึ้นขณะที่รายได้จากบุตรมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งกระทรวงแรงงานเองได้จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการทางานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2559-2563) โดยมีกลยุทธ์ทั้งการกระจายงานสู่บ้านหรือชุมชน กลยุทธ์ขยายอายุเกษียณราชการ
กลยุทธ์การส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่องของภาคเอกชน กลยุทธ์ส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุใน
อาชีพที่เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์การทางาน และสมรรถนะ ทางร่างกายและกลยุทธ์การสร้าง
ฐานข้อมูลตลาดแรงงานด้านผู้สูงอายุ
แม้ในปีพ.ศ. 2559 รัฐมีการสนับสนุนเงินผู้สูง อายุถึง 63,219 ล้านบาท (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561) รวมทั้งมีแนวโน้มในการปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้
อาจเป็ น ปั ญ หาเพราะผู้ สู ง อายุ มี ม ากขึ้ น ทุ ก ปี งบประมาณที่ ใ ช้ ย่ อ มต้ อ งมากขึ้ น จึ ง ควรเน้ น
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองโดยสนับสนุนให้มีการขยายอายุการจ้างงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้
เพื่อการดารงชีวิต และเป็ น การคงคุ ณค่ าของผู้ สู ง อายุ อี ก ทางหนึ่ง ซึ่งหน่ว ยงานควรพิจารณาว่ า
โครงสร้างประชากรไทยในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงอายุ วัยทางานและวัยเด็กลดลง
แต่ยั งคงมีความต้องการแรงงานที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายการยกระดับรายได้ และกลุ่ ม
อุตสาหกรรมใหม่ ทาให้คุณลักษณะแรงงานในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป ในระยะสั้นนี้รัฐ ควรมี การ
สนับสนุนการขยายอายุการทางาน โดยสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาลักษณะ
งานที่ เ หมาะสมกั บ ความรู้ ความสามารถ สมรรถภาพของผู้ สู ง อายุ อาจเป็ น งานที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้
แรงงาน โดยเป็นลักษณะงานที่ปรึกษา หรือการจ้างงานบางส่วนเวลา (part-time job) การทางาน
ร่วมกัน (job sharing) รวมทั้งการทางานแบบไร้สถานที่ (work at home) อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะของแรงงานสูงอายุอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จาเป็นต้องมีเพื่อ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนมาตรการทางภาษีในการจูงใจให้หน่วยงานเอกชนหันมาจ้างงาน
ผู้สูงอายุในระบบแรงงานในยาวนานมากขึ้น ในระยะยาวภาครัฐและเอกชนควรจัดการวางแผนความ
พร้อมเพื่อการเกษียณอายุทั้งทางการเงิน สุขภาพ จิตใจ สภาพแวดล้อม อาจมีเสนอการวางแผนทาง
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การเงินเพื่อการเกษียณอายุให้กับแรงงานทั้งหมด ปรับกระบวนการทางานในองค์การให้ใช้แรงงาน
น้อยลง เน้นการใช้แรงงานทางความคิด หรือแรงงานมีฝีมือ
นอกจากการจ้ า งงานแรงงานผู้ สู ง อายุ แล้ ว รัฐ ควรมีการส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ของ
ผู้สู งอายุ ซึ่งอาจอยู่ในรูป ของธุร กิจชุมชน หรือการรวมกลุ่มของผู้ สูงอายุ ที่หน่ว ยงานของรัฐ หรือ
สถาบันการเงินให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุกู้ยืมเพื่อประกอบธุรกิจ นอกจากนี้หน่วยงานเอกชนสามารถส่งเสริม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต แนวโน้ม ทิศทาง
ทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือ
ด้ว ยการเป็ น พัน ธมิ ตรรั บ ซื้ อสิ น ค้ า หรือกระจายสิ น ค้า ไปสู่ ผู้ บริโ ภค รวมทั้ง สนับสนุนชุมชนและ
ผู้สูงอายุในการประกอบธุรกิจ เกษตรร่ว มกับหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถเข้ามาให้ความรู้ ปรับปรุง
เทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่การเกษตร ช่องทางการกระจายผลผลิต การแปรรูปผลผลิต ซึ่งเป็นการ
สร้างมูลค่าให้แก่สินค้า และสร้างคุณค่ารวมถึงรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้สูงอายุ
2) สังคม
การสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างพฤฒิพลัง เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้า
มามีส่วนร่วมทาประโยชน์ให้สังคม ส่งเสริมค่านิยมการเป็นอาสาสมัครทางานเพื่อสาธารณประโยชน์
คนในสังคมมองเห็นคุณค่าผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้
นานที่สุด ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมโดยผู้สูงอายุนั้น เป้าหมายหนึ่งคือ การพึ่งพาตนเองได้
และมีคุณค่าในสังคม โดยมีแนวทาง เช่น การสร้างชุมชนผู้สูงอายุ เพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกันของชุมชน
ด้วยการจัดพื้นที่เพื่อทากิจกรรม เช่น การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารร่วมกัน การพูดคุย
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ เล่นเกมฝึกสมอง โดยมีหน่วยงานในชุมชนหรือหน่วยงานรัฐให้การ
ดูแล จัดบุคลากรและสิ่งอานวยความสะดวกในเบื้องต้นให้ สร้างชุมชนขึ้นมานี้เป็นลดปัญหาการอยู่
ลาพัง สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ เมื่อการดาเนินงานชุมชนเริ่มต้นได้ ในอนาคตอาจไม่
ต้องอาศัยหน่วยงานมาดูแล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ร่วมกับชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ผู้สู งอายุ เพื่อสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบจารีต พิธีกรรม การ
ประกอบอาชีพ การใช้สมุนไพรและยาพื้นบ้านต่างๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนเน้นที่เยาวชน
โดยอาจจัดในลักษณะชั้นเรียนในชุมชน
ชุมชนเปิ ดโอกาสให้ผู้ สูงอายุได้มีกิจกรรมจิตอาสา อาสาสมัคร ในกิจกรรมต่างๆ ร่ว มกับ
ชุ ม ชน ที่ ป ระกอบด้ ว ยคนต่ างวัย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจในวั ย ที่ แ ตกต่ า ง เพื่ อ สร้ า งการยอมรับ
ผู้สูงอายุ และสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็นการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ เช่น การเป็นจิตอาสา
ในโรงพยาบาล ที่ทาได้ทั้งงานด้านเอกสาร เดินเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ดูแลผู้ป่วย ทากิจกรรมสันทนา
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การต่างๆ โรงพยาบาลอาจตอบแทนกลับในการดูแลสุ ขภาพแก่จิตอาสา หรือการจัดศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การให้หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือมีส่วนร่วมใน
การให้บริการต่างๆ
การจัดการสื่อเพื่อผู้สูงอายุ เนื่องด้วยผู้สูงอายุมีการบริโภคสื่อจานวนมาก ซึ่งสื่อในปัจจุบันมี
ทั้งสื่อที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อที่สร้างมายาคติแก่ผู้รับสาร สื่อที่สร้างมายาคตินั้นสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างผิดๆ ได้ หากผู้สูงอายุขาดภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อต่างๆ แล้วย่อมนาไปสู่อันตรายต่อตนเอง
และผู้ อื่ น ได้ เพราะฉะนั้ น ควรมี ก ารสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ในการเสพสื่ อ ต่ างๆ การสร้ า งการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อต่างๆ รวมทั้งการจัดการสื่อให้เหมาะสมกับ
ช่วงวัยต่างๆ เพราะการรับรู้ของผู้สูงอายุนั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งตามเพศ ช่วงอายุ ภูมิหลัง
3) สุขภาพ
ปั ญ หาสุ ข ภาพในประชากรสู งอายุ พบว่ า ปั ญ หาด้ า นการมองเห็ น เป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ และอาจนาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและการพลัดตกหกล้ม
โดยปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ ผู้สูงอายุหญิงมีแนวโน้มประสบปัญหาดังกล่าวมากกว่ า
เพศชาย และผู้ที่อาศัยในเขตเมืองมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหามากกว่าในเขตชนบท อีกปัญหาที่
ผู้สูงอายุประสบคือ ปัญหาด้านการได้ยิน โดยปัญหาการได้ยินจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ และเพศหญิงจะ
ประสบปัญหามากกว่าเพศชาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตชนบทจะมีปัญหาสูงกว่าในเขตเมื อง
ปัญหาสุขภาพที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิ ตของ
ผู้สูงอายุและอาจนาไปสู่ความพิการได้คือการพลัดตกหกล้ม ซึ่งการพลัดตกหกล้มนี้ เกิดจากทั้งสภาพ
ร่างกาย และศักยภาพในการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ถดถอยตามอายุ และ สภาพแวดล้อมทั้ งภายใน
บ้านและนอกบ้าน
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุนั้น หน่วยงานรัฐและชุมชนควรร่ วมมือกันในการส่งเสริม
และดูแลสุขภาพ โดยการจัดหน่วย หรือศูนย์สุขภาพในชุมชน ซึ่งอาจอยู่ในโรงพยาบาลสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) และความร่วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการติดตามสุ ขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้ง
ผู้สูงอายุที่ยังไม่เจ็บป่วย ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการการดูแลที่แตกต่างกันไป ในส่วนของผู้ที่
มีสุขภาพดีนั้นควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพประจาปี การจัดกิจกรรมให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพ
ทั้งกับตัวผู้สูงอายุเองและบุคคลในครอบครัว เนื่องด้วยการดูแลไม่สามารถเป็นภาระของหน่วยงานรัฐ
เพียงอย่างเดียว และในขระเดียวกันหากบุคคลในครอบครัวเข้าใจการดูแลผู้สูงอายุแล้วและดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ย่อมจะเป็นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุไปพร้อม
กั น ในกรณี ผู้ ป่ ว ย การแนะน าบุ ค คลในครอบครั ว ถึ ง การดู แ ล ประคั บ ประคองเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ
เช่นเดียวกัน
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4) ด้านสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ
จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปีพ.ศ.2559 พบว่ามีผู้อายุที่อยู่ลาพังคนเดียว หรืออยู่
กับคู่สมรสเพิ่มมากขึ้น การจัดการที่อยู่อาศัย บริการสาธารณะต่างๆ ย่อมมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น เช่น
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับวัยด้ วยการสนับสนุนให้สามารถปรั บปรุง
ระบบไฟฟ้า ทางเดิน บันได รวมทั้งสัญญานแจ้งเตือนภัย ควรมีการจัดบริการที่อยู่อาศัยและการ
บริการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถดาเนินการได้ทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการบริการนี้ มีบริการ
ด้านที่พักอาศัยที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สร้างเป็นชุมชนเพื่อผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกัน มี
กิจกรรมแลกเปลี่ย นร่ว มกัน เช่น การสังสรรค์ การพูดคุย กิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย การ
ท่องเที่ยว โดยมีผู้ให้บริการดูแลความเป็นอยู่ประจาวัน อาหาร การดูแลสุขภาพตามกาหนด หากมี
ความเจ็บป่วยเกิดขึ้น สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของชุมชน
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมโยงชุมชนผู้สูงอายุกับชุมชนภายนอก โดยการจัดอาสาสมัครผู้สูงอายุเข้า
ไปทากิจกรรมร่วมกับชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ การให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความรู้กับเยาวชน
ในชุมชนได้ ซึ่งการมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนั้นจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
สร้างการยกย่องและมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุได้
นอกจากนี้ควรมีระบบบริ การสาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการ
บริ ก ารได้ ง่ า ยขึ้ น เช่ น ช่ อ งทางหรื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยเดิ น เก้ า อี้
ล้อเลื่อน เครื่องช่วยฟัง หรือผู้มีปัญหาทางสายตา
สรุป
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มองเห็นความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีการส่งเสริมใน
ทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็ก วัยทางาน และวัยสูงอายุ เพื่อให้บรรลุคติพจน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย
ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญ เชื่อมโยงมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ที่มีวิสัยทัศน์ว่า “ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของ
สังคม” แต่จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในปัจจุบันที่มีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ที่มีการการณ์ว่า ในปีพ.ศ.2579 จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่า งสมบูรณ์ อีกทั้งองค์การ
สหประชาชาติ (UN) ได้ประเมินว่าประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดในอาเซียนในปีพ.ศ.
2583 ทาให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัว ด้านต้องหันมาพิจารณาปัญหาและแนว
ทางการพัฒ นาผู้ สู งอายุ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องคานึงถึง การมีรายได้ การบริห ารการเงินของ
ผู้สูงอายุ สังคม เช่นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ การรวมกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการจัดการ
สื่อเพื่อผู้สูงอายุ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ และสภาพแวดล้อมและการบริการ
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สาธารณะที่มีการจั ดสภาพแวดล้ อมภายในบ้าน ชุมชนที่เหมาะกับผู้ สู งอายุ ผู้ ที่มีปัญหาทางการ
เคลื่อนไหว อีกทั้งต้องคานึงถึงการบริการสาธารณะที่อานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุมากขึ้น ด้วย
วิสัยทัศน์ที่ว่า “ผู้สูงอายุเป็นหลักชัย ในสังคม” ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคมทุกภาคส่วน
ควรร่วมมือกันดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นคงในสังคมไทย อันจะนาไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนในที่สุด
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO USE PRIVATE HOSPITAL
SERVICES IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
สุรัสวดี โปสินธุ์ 1

บทคัดย่อ
ในการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมี อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ สรุปผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญเชิงบวกต่อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ, การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยด้านผู้ให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ สรุปผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญเชิงบวกต่อ การตัดสินใจ
เลือกใช้บ ริการ และการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยด้านการเข้าถึง บริการมี อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ สรุปผลการทดสอบพบว่าปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ผลจากการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) สรุปได้ว่าตัวแปรชุด
แรกอาชีพ และตัวแปรชุดที่สองรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยด้านค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับบริการ และด้านระยะเวลารอ
คอยรับบริการ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : โรงพยาบาลเอกชน, อิทธิพล, คุณภาพการบริการ, การตัดสินใจ

Abstract
The purpose of this study was to investigate factors influencing the decision to use private
hospital services in Bangkok Metropolitan area. Test of hypotheses to determine a service quality
factor has a positive influence on decision making. The results of the test showed that the quality
of service. There were significant positive correlations with service decision making, hypothesis
testing to determine service factor positively influenced decision-making. The results of the test
found that the service factor. There was a significant positive relationship with the decision to use
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the service. And the hypothesis testing to find the factors of access to services has a positive
influence on decision making. The results of the test showed that the access factor there
was a significant positive relationship with the decision to use the service. The results of
Analysis of Variance test (One-Way ANOVA) can be concluded that the first set of variables
of the Occupation. The second set of variables of the average monthly income. Average costs of
services were not significantly different.
Keywords : Private Hospital, Influence, Quality of Service, Decision Making

บทนา
ในภาวะปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทาให้การใช้ชีวิตประจาวันดาเนินไปอย่างรีบเร่ง ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก
ทาให้มนุษย์หันมาให้ความสาคัญต่อการดูแลเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้น ประกอบกับจานวนประชากรที่
เพิ่มมากขึ้น และจานวนโรคต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้มี ความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ส่งผลถึงทั้ง
โรงพยาบาลในภาครัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเอกชนต้ องตื่นตัว
เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ด้วยการส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มี
ความทันสมัย เที่ยงตรงเข้ามาใช้รักษา การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมถึงเปิดบริการศูนย์รักษา
โรคทั่วไป และศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้เข้ารับบริการ
และ เพื่อให้พร้อมสาหรับการเป็นศู นย์กลางทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
จึงทาให้ธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล คลินิก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทา
ให้เกิดการแข่งขันกันในกลุ่มผู้ให้บริการสูงขึ้นเพื่อให้ธุรกิจของตนเองเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่ ว ไป โรงพยาบาลเป็ น สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ ในรู ป แบบการส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น
รักษาพยาบาล และฟื้นฟูความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้รับบริการ โรงพยาบาลเป็น
สถานที่ที่สาหรับให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปที่ได้รับความเจ็บป่วย เจ็บปวดให้หายจากโรค และ
ให้มีอาการดีขึ้น โรงพยาบาลจัดเป็นองค์กรที่ให้บริการ (Service Organization) เป็นการบริการที่
กระทาที่เกิดขึ้น และส่งมอบให้แ ก่ผู้รับบริการใน ณ เวลานั้นโดยทันทีผู้รับบริการต้องสัมผัสใช้บริการ
นั้นในเวลาเดียวกัน (วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2553, น.37)
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ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูงและสามารถตอบสนอง
ต่อความจาเป็นพื้นฐานของประชากรที่หลากหลาย ผู้ประกอบการจึงต้ องใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการ
ดาเนิ น ธุร กิจ เพื่อดึงดูดลู กค้าและผู้ รับบริการมาใช้บริการเพิ่มขึ้น (Hung, Hung, Tsai and Jiang,
2009) อีกทั้งต้องมีมาตรฐานของการบริการที่ดี โดยมาตรฐานของการบริการที่ดีถูกกาหนดไว้ด้วยคา
ว่า “คุณภาพ” ซึ่งมุมมองในปัจจุบันนั้นแตกต่างไปจาก ความเข้าใจแต่เดิมในอดีตอย่างสิ้นเชิง
ด้วยเหตุข้างต้นนี้อาจกล่าวได้ว่าในชีวิตประจาวันของทุกท่านล้วนเร่งรีบ ไม่มีเวลามากพอที่จะ
ดูแลตนเองให้แ ข็งแรงได้ตลอดเวลา การเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องการที่จะรัก ษา
เพื่อให้หาย สิ่งที่ต้องตระหนักคือ คุณภาพของโรงพยาบาล คุณภาพในการรักษาว่าสามารถเชื่อมั่น
เชื่อใจได้มากแค่ไหน ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดค่านิยมที่ต้องการรักษากับโรงพยาบาลเอกชน เนื่องด้ว ย
ราคาที่จ าเป็ น ต้องจ่ ายเป็ นราคาที่สู งเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ แต่ทั้งนี้ส ามารถทาให้
ผู้รับบริการหลายท่านไว้วางใจได้ ประกอบกับไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอยเพื่อรับบริการนาน จึงเกิด
การแข่งขันในตลาดธุรกิจการบริการด้านสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากความสาคัญนี้ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์กรในธุรกิจด้าน
สุขภาพ และเพื่อให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนาผลการวิจัยนี้ไปปรับใช้ใน
การพัฒนา และปรับปรุงงานด้านคุณภาพบริการ เพื่อรองรับ และให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ รวมถึงการสร้างความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่
ผู้รับบริการได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาลั กษณะประชากร (Demographics) ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิด และสมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจั ย และสมมติฐ านในการวิจัย ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถสร้างกรอบแนวคิด
และสมมติฐานได้ ดังต่อไปนี้ (ภาพประกอบ 1)
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ
2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้
3 การตอบสนองต่อผู้รับบริการ
4 การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ
5 ความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ
H:1
ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ
1 ที่ตงั้
2 ชื่อเสียงและการรับรองมาตรฐาน
3 ความพร้อมด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4 ความสามารถในวิชาชีพ
5 การให้ข้อมูลด้านการรักษา
6 การติดต่อสื่อสาร

H:2

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

H:3
ปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ
1 ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับบริการ
2 ระยะเวลารอคอยรับบริการ

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐานในการวิจัย
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ มีสาระสาคัญ ดังนี้
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องคุณภาพการบริการ (Service Quality)
Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) ได้กล่าวไว้ว่าตัวแบบการวัดคุณภาพบริการเป็น
การวัดคุณภาพบริการที่ได้รับความนิยม และนามาใช้อย่างแพร่หลาย ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการ จากการรับรู้ของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งจากผลงานการพัฒนาตัว แบบ
SERVQUAL ของ Parasuraman, Ziethaml & Berry มาจากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การสร้างคุณภาพการให้บริการ แบ่งระยะการวิจัยเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาวิจัยกับ
กลุ่มผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการเชิงคุณภาพจากหลายบริษัท และนาผลที่ได้มาพัฒนารูปแบบการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
142

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ให้บริการ ระยะที่ 2 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์เน้นการศึกษาจากผู้เข้ารับบริการโดยเฉพาะ โดยนา
รูปแบบคุณภาพการให้บริการในระยะที่ 1 มาทาการปรับปรุงเป็นเครื่องมือ SERVQUAL ระยะที่ 3
การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์เหมือนระยะที่ 2 มีการขยายการวิจัยให้มีความครอบคลุมบริษัทต่างๆ มาก
ขึ้น ระยะที่ 4 การศึกษาความคาดหวัง และการรับรู้ของผู้ ให้บริการ อีกทั้งได้ให้ความเห็นถึงคุณภาพ
บริ ก ารไว้ ว่ า คุ ณ ภาพบริ ก ารเกิ ด จากผลลั พ ธ์ ร ะหว่ า งความคาดหวั ง (Expected) และการรั บ รู้
(Perceived) ของผู้ใช้บริการ และจากการทาวิจัยในธุรกิจบริการ พบว่าความต้องการ หรือความ
คาดหวังในคุณลักษณะของบริการที่เป็นสิ่งบ่งชี้คุณภาพบริการ
รวมถึงในระยะเริ่มแรก Parasuraman, Ziethaml & Berry (1988) ได้กาหนดมิติที่จะใช้วัด
คุณภาพในการให้บริการ (Dimension of Service Quality) ไว้ 10 มิติ (ภาพประกอบ 2)
มิตทิ ใี่ ช้วดั คุณภาพในการบริการ
1 การเข้าถึงบริการ
2 การติดต่อสือ่ สาร
3 สมรรถนะ
4 ความมีไมตรีจิต
5 ความน่าเชือ่ ถือ
6 ความไว้วางใจ
7 ความปลอดภัย
8 การตอบสนองต่อผูร้ ับบริการ
9 ความเป็นรูปธรรมของบริการ
10 การรับรู้ และเข้าใจผูร้ ับบริการ

การบอกแบบ
ปากต่อปาก

ความต้องการ
ส่วนบุคคล

ประสบการณ์
ในอดีต

การบริการ
ทีค่ าดหวัง
การรับรู้
คุณภาพ
การบริการ
การบริการ
รับรูจ้ ริง

ภาพประกอบที่ 2 แสดงมิติที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการ 10 มิติ
ที่มา : จาก Parasuraman, Ziethaml & Berry (1988).
จากแนวคิด และทฤษฎีดังกล่ าวสรุปได้ว่าการกาหนดคุณภาพบริการของผู้ รับบริการนั้น
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตของผู้รับบริการ จากคาพูดปากต่ อปาก และจากการทาการส่งเสริม
การขายของโรงพยาบาล ซึ่งจะทาให้ ผู้ รับบริการเกิดความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ ที่เรียกว่า
บริการที่คาดหวัง (Expected Service) และใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจใช้บริการของโรงพยาบาล เมื่อไป
รับบริการแล้วได้รับบริการที่ได้รับจริง ที่เรียกว่า บริการที่รับรู้ (Perceived Service)
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แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการ นักวิชาการได้ให้
นิยามถึงความหมายของการตัดสินใจ ไว้ดังนี้ วุฒิชัย จานงค์ (2523) ให้ความหมายของการตัดสินใจ
ไว้ว่าการจัดการซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่วัตถุประสงค์ อาจมี
เครื่องมือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจมาช่วยในการพิจารณาจากเหตุผลส่วนตัว ความรักใคร่
ความชอบพอ บุษกร คาคง (2542) ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่าการใช้ข้อมูล ความรู้พื้นฐาน
และข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ จากนิยามการตัดสินใจจากนักวิชาการ กล่าวโดย
สรุปได้ว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการ หมายถึง การใช้หลักการ และเหตุผลในกระบวนการเลือก
เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดเพียงทางเดียว เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน ชนิดาภา
วรณาภรณ์ (2555) ได้ให้ความหมายของทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการ ไว้ว่า ในการตัดสินใจใช้บริการ
หรือไม่ใช้บริการนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงของบริการ
หรือผลิตภัณฑ์, เครื่องหมายการค้า, เจตคติ หรือท่าที หรือความรู้สึก, ความเชื่อมั่นในบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์, ความมุ่งมั่นในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ และการซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอน
สุดท้ายที่ผู้รับบริการตัดสินใจใช้บริการนั้นแล้ว จึงแสดงเป็นพฤติกรรมการใช้บริการนั้น ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าบทบาทสาคัญของจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน
ของกระบวนการนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทากันอย่างไร
แนวคิด และทฤษฎีเ กี่ยวกับตัวกาหนดการใช้บริการด้านสุขภาพ (Determinants of
Health Service Utilization)
แนวคิ ด ทฤษฎี ข อง Anderson, Kravits and Anderson (1975) นั้ น ได้ เ สนอกรอบของ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพว่าการตัดสินใจในการแสวงหาบริการทาง
การแพทย์ และปริ ม าณการใช้ บ ริ ก ารจะมี ม ากน้ อ ยเพี ย งใด ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลั ก 3 ประการ
ประกอบด้วย 1. ปัจจัยโน้มนาที่มีอยู่ก่อน (Predisposing Factors) ตัวแปรต่างๆ ของแต่ละบุคคลที่
โน้มนาไปสู่การใช้บริการสุขภาพ คุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่ก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วย ปัจจัยทางประชากร
เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส ปัจจัยทางสังคม เช่น การศึกษา อาชีพ ศาสนา ความเชื่อด้านสุขภาพ
เช่ น เชื่ อ ว่ า การรั ก ษาด้ ว ยแผนปั จ จุ บั น สามารถรั ก ษาการเจ็ บ ป่ ว ยได้ ดี ก ว่ า 2. ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
(Enabling Factors) ปัจจัยที่บ่งบอกหรือเสริมความสามารถของแต่ละบุคคลในการใช้บริการสุขภาพ
ทั้งความสามารถเชิงเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการ ได้แก่ ทรัพยากรของครอบครัว เช่น รายได้ การ
ประกันสุขภาพ การมีสถานบริการและบุคลากรในชุมชน 3. ปัจจัยด้านความจาเป็น (Need Factors)
ความจาเป็นที่เกิดจากการเรียนรู้ (Perceived Need) ของแต่ละบุคคล เช่น การรับรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ความเจ็บป่วย ความรุนแรงของความเจ็บป่ว ย และความจาเป็นที่ได้รับการประเมิน (Evaluated
Need) โดย Aday and Anderson (1981) ให้ความเห็นไว้ว่าการใช้บริการสุ ขภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
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ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านโครงสร้างตามข้างต้นเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับปัจจัยหรือลักษณะด้าน
ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทาให้เกิดความเป็นไปได้ในการเข้าถึ งบริการรวมถึงความพอใจ
ของผู้รับบริการในแง่ของความสะดวกสบาย การมีบริการที่ต้องการ ค่าใช้จ่าย ลักษณะของผู้ให้บริการ
และคุณภาพของบริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ และการใช้บริการสุขภาพ
ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งโดยเอกชน มีทั้งที่เป็นบริษัทจากัด และบริษัท
จากัด (มหาชน) โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาลทางด้าน
โรคตา โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นต้น บางแห่งมีมากกว่าหนึ่งแห่งในกลุ่ มบริษัทเดียวกัน (วิกิพีเดีย
สารานุ กรม, 2561). ธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชน เป็นธุรกิจบริการด้านสุ ขภาพที่มี ก ารเติบโตอย่ า ง
ต่อเนื่อง โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย เกิดขึ้นมา 40 กว่าปีที่ผ่านมา ในช่วงที่โรงพยาบาลภาครัฐ
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีไม่ทั่วถึงกับความต้ องการของประชาชน ประกอบกับการที่
ภาครัฐขาดความคล่องตัวในการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นให้ทันต่อความต้องการ ทาให้ทั่วประเทศมี
โรงพยาบาลเอกชนกาเนิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย และวิธี
บริหารงานแบบธุรกิจมาใช้ จนเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น และมั่นใจในมาตรฐานการดาเนินงานที่มีคุณภาพ
ค่ารั กษาพยาบาลในระดับ ที่เหมาะสม อีกทั้งมีบุคคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้ การดูแล และ
รักษาพยาบาล
โดยลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลเอกชนนั้น ในการลงทุนส่วนใหญ่มาจากการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างแพทย์ และนักธุรกิจ ซึ่งเป็นการลงทุน ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่แพทย์หรือนักธุรกิจจะ
ลงทุนด้วยตนเองฝ่ายเดียว ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงาน เนื่องด้วยนักธุรกิจมีความสามารถในด้ าน
การบริหาร และด้านการเงิน ในขณะที่แพทย์เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาพยาบาล
และด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี
ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสารวจความคิดเห็น (Survey Research) โดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเพื่อสารวจข้อมูลความคิดเห็น ประชากร และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดมากกว่า 200 เตียง จานวน 4 โรงพยาบาลในเขต
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กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 400 คน เนื่ อ งด้ ว ยประชากรมี ข นาดใหญ่ และไม่ ท ราบขนาดจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ของ W.G. Cochran (อภินันท จันตะนี, 2550) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95
และระดับค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2551) เพื่อความสะดวกใน
การประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้
ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) มีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามเขตการปกครองกลุ่มพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เป็น 6 กลุ่มการปกครอง
(ศู น ย์ ข้ อ มู ล กรุ ง เทพ, 2561) จากนั้ น สุ่ ม จั บ ฉลากจาก 6 กลุ่ ม ให้ เ หลื อ เพี ย ง 4 กลุ่ ม ดั ง นี้ กลุ่ ม
รัตนโกสินทร์ กลุ่มศรีนครินทร์ กลุ่มเจ้าพระยา และกลุ่มกรุงธนใต้ ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาหนดให้เลือกเก็บตัวอย่างจากทั้ง 4 เขต ได้แก่ เขตพญา
ไท เขตสวนหลวง เขตวัฒนา และเขตธนบุรี เขตละ 100 ชุด ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มแบบกาหนดตัวอย่าง
ด้วยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ม ารั บ บริ ก ารโรงพยาบาลเอกชนที่ ส มั ค รใจตอบแบบสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบตามจานวน
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
1. ตรวจสอบความตรงทางเนื้ อ หา (Content Validity) หรื อ ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
ข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่กาหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
(Index of Item Objective Congruence) โดยค่า IOC ควรอยู่ระหว่าง 0.60-1.00
2. วิเคราะห์ค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของตัวแปร อาศัยสถิติ Cronbach’s Alpha
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
และแสดงหาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้ อ ธิ บ ายข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน จานวนครั้งในการเข้ารับบริการในการ
เข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. วิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ เ บื้ อ งต้ น ของตั ว แปร ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และระดับคะแนน
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3. วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานงานวิจัย โดยค่านัยสาคัญ เท่ากับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน
4. วิเคราะห์สมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง t-Test ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็นอิสระจากกัน เพื่อต้องการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งว่าแตกต่างจาก
อีกกลุ่มหนึ่งหรือไม่
5. วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA : Analysis of Variance) แบบทางเดี ย ว (OneWay ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้น
ไป การสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ α=0.05
ผลการวิจัย
ผลการเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามจาก ผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ โ รงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 216 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปีมากที่สุด จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 46.09 อาชีพ
พนั กงานบริ ษัทเอกชน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 68.62 รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน มากกว่ า
40,000 บาท จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 61.74 และจานวนครั้งในการเข้ารับบริการ 2-4 ครั้ง/
ปี จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 41.74
สมมติฐ านที่ 1 ปั จ จั ย ด้านคุณภาพการบริ ก ารมี อิ ทธิ พลเชิ งบวกต่ อการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ตัวแปรตาม : การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

B

ค่าคงที่
1.231
H1: ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
.717
R = .475 , R2 = .225 , F = 133.167 , Sig. =
.000*

Std. Error
.262
.062

β

.475

t

Sig.

4.704 .000
11.540 .000*

ผลการทดสอบสมมติฐ าน (ตารางที่ 1) แสดงให้ เห็ นถึง ปั จจัย ด้า นคุณภาพการบริ ก ารมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 (F = 133.167, Sig. = .000*) มิติที่ใช้วัดปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรม
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ของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ การให้ความเชื่อมั่ นต่อผู้รับบริการ
และความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ โดยปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ และการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ มีอิทธิพลกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R = .475) คือปัจจัยด้านคุณภาพ
การบริการ ที่ร่วมกันสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามการตัดสินใจเลือกใช้บ ริการ ได้
ร้อยละ 22.5 (R2 = .225)
ผลการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีผลอย่างมีนัยสาคัญเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริก าร (Sig. = .000*) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย พบว่าปัจจัยด้าน
คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ในเชิงบวก (β = .475)
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านผู้ให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการโรงพยาบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบปัจจัยด้านผู้ให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ตัวแปรตาม : การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ค่าคงที่
H2: ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ
R = .431 , R2 = .186, F = 104.659 , Sig. =
.000*

B

Std.
Error
2.741 .134
.196
.019

β

t

Sig.

20.467 .000
.431 10.230 .000*

ผลการทดสอบสมมติฐาน (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นถึงปัจจัยด้านผู้ให้บริการมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการตัดสินใจเลื อกใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (F =
104.659, Sig. = .000*) มิติที่ใช้วัดปัจจัยด้านผู้ให้บริการ ได้แก่ ที่ตั้ง ชื่อเสียงและการรับรองมาตรฐาน
ความพร้อมด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ความสามารถในวิชาชีพ การให้ข้อมูลด้านการ
รักษา และการติดต่อสื่อสาร โดยปัจจัยด้านผู้ให้บริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีอิทธิพล
กันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R = .431) คือปัจจัยด้านผู้ให้บริการ ที่ร่วมกันสามารถอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรตามการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ได้ร้อยละ 18.6 (R2 = .186)
ผลการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้านผู้ให้บริก ารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริก าร พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีผลอย่างมีนัยสาคัญ เชิงบวกต่อการ
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ตัดสินใจเลือกใช้บริก าร (Sig. = .000*) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย พบว่าปัจจัยด้านผู้
ให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ในเชิงบวก (β = .431)
สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จั ย ด้ า นการเข้ า ถึ ง บริ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ตัวแปรตาม : การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ค่าคงที่
H3: ปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ
R = .429 , R2 = .184 , F = 103.517 , Sig. =
.000*

B

Std.
Error
1.94 .236
.570 .056

β

.429

t

Sig.

8.238 000
10.174 000*

ผลการทดสอบสมมติฐาน (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นถึงปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (F =
103.517, Sig. = .000*) มิติที่ใช้วัด ปัจจัยด้านการเข้าถึง บริการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับบริ การ
ระยะเวลารอคอยรับบริการ โดยปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ มี
อิทธิพลกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R = .429) คือปัจจัยด้านการเข้าถึง บริการ ที่ร่วมกัน
สามารถอธิบ ายความผั นแปรของตัวแปรตามการตัดสินใจเลื อกใช้บ ริการ ได้ร้อยละ 18.4 (R2 =
.184)
ผลการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า ปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ มีผลอย่างมีนัยสาคัญเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ (Sig. = .000*) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย พบว่าปัจจัยด้านการ
เข้าถึงบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ในเชิงบวก (β = .429)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ T-test และระดับนัยสาคัญทางสถิติในการ
ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 2 กลุ่ม ในแต่ละด้านของปัจจัยด้านการเข้าถึง
บริการ
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ช่วง
อายุ
ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับ
บริการ
ระยะเวลารอคอยรับ
บริการ

1
2
1
2

N
245
155
245
155

Mean
7.0310
7.638
5.429
5.516

S.D.
1.993
1.569
1.045
0.998

Mean
Difference

t

-.607

-.103

193

.296

-.087

-.830

458

.351

df

2
tailed

หมายเหตุ : 1=อายุต่ากว่า 20 ปี และระหว่าง 20-30 ปี, 2=อายุระหว่าง 31-40 ปี และมากกว่า 40 ปี
ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศที่แตกต่างกันแบ่งเป็น 2 กลุ่มช่วงอายุ ที่
เป็นอิสระจากกัน เพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งว่าแตกต่างจากอีกกลุ่ม
หนึ่ง ต่อปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับบริการ และด้านระยะเวลารอคอย จาก
ผลการทดสอบวิเคราะห์ ข้อมูล Independent Sample T-test (ตารางที่ 4) การทดสอบโดยใช้
ค่าสถิติ T-test ปรากฏว่า ค่า t = -.103 และค่า Sig. = .296 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับบริการ ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง
ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี และระหว่าง 20-30 ปี กับกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี และมากกว่า
40 ปี ไม่แตกต่างกัน
การทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ T-test ปรากฏว่า ค่า t = -.803 และค่า Sig. = .351 ซึ่งมากกว่า
กว่า .05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยด้านการเข้าถึง บริการ ด้านระยะเวลารอคอยรับบริการ
ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี และระหว่าง 20-30 ปี กับกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี และมากกว่า 40 ปี ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 ตาราง ANOVA พรรณนาลักษณะข้อมูลตัวแปรอิสระอาชีพ
Mean
ค่าใช้จ่ายเมื่อ
เข้ารับบริการ
7.3494
7.4262
7.6304
7.3269
7.4679

อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
พนักงานบริษท
ั เอกชน
ข้าราชการ/รัฐ วิสาหกิจ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
Total
Between Groups

Sig.

ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับบริการ
ระยะเวลารอคอยรับบริการ

.534
.677

ระยะเวลารอ
คอยรับบริการ
7.247
7.3871
7.1739
7.6282
7.3723
Importance
Significance
Not Signficant
Not Signficant

ตารางที่ 6 ตาราง ANOVA พรรณนาลักษณะข้อมูลตัวแปรอิสระรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Mean
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
15,000-30,000 บาท
30,001-45,000 บาท
45,001-60,000 บาท
มากกว่า 60,000 บาท
Total
Between Groups
ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับบริการ
ระยะเวลารอคอยรับบริการ

ค่าใช้จ่ายเมื่อ
เข้ารับบริการ
6.3283
6.4304
6.5769
6.5455
6.3870
Sig.
.381
.532

ระยะเวลารอ
คอยรับบริการ
6.7446
6.7105
6.8807
6.5436
6.7674
Importance
Significance
Not Signficant
Not Signficant

สรุปผลวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการทดสอบ
ตัว แปรอิส ระชุดแรก สรุ ป ได้ว่า อาชีพของผู้ รับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มี
ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ ไม่แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบตัวแปร
อิสระชุดสอง สรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
มีค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
สรุปสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ทั้ง 5
ด้าน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร สรุป
ได้ว่าปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้านคุณภาพ
การบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญเชิงบวกต่อ การตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร (Sig. = .000*)
การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยด้านผู้ให้บริการ ทั้ง 6 ด้าน มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ การโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านผู้
ให้บริการ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านผู้ให้บริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บ ริการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านผู้ให้บริการ มี
ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เชิ ง บวกต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร (Sig. = .000*)
การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ ทั้ง 2 ด้าน มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่าปัจจัยด้าน
การเข้าถึงบริการ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้านการเข้าถึง บริการ มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการ
เข้าถึงบริการ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญเชิงบวกต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บ ริการโรงพยาบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร (Sig. = .000*)
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนามาอภิปรายผลได้ดังนี้ วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
(2554) ซึ่งพบ และได้กล่ าวถึงคุณภาพบริการไว้ว่า คุณภาพบริการเกิดจากผลลั พธ์ระหว่างความ
คาดหวั ง (Expected) และการรั บ รู้ (Perceived) ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และได้ ก าหนดมิ ติ ตั ว แบบ
SERVQUAL สามารถแบ่งมิติออกได้เป็น 5 มิติหลัก ได้แก่ (1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (2) ความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ (3) การตอบสนองต่อลูกค้า (4) การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และ (5) ความเข้าใจ
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และเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ซึ่งตามการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ว่า คุณภาพการบริการนั้น
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ Chang Cheng and Das (2003) ทาการการส ารวจพฤติก รรม
ผู้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กโรงพยาบาล โดยศึ ก ษาจากระบบเครื อ ข่ า ย (Hospital ownership and
operating efficiency : Evidence from Taiwan) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับภาวการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นโดยทาการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสอบถาม เพื่อสารวจ
พฤติกรรมการเลือกโรงพยาบาล ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมในการเลือกโรงพยาบาลของผู้บริโภคยึด
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องในกระบวนการให้บริการมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนวัฒน์ นันทสมบูรณ์ (2542) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนต่อ
การใช้บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนที่มาใช้
บริการของโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีอาชีพเป็นลูกจ้างเอกชน
และเป็นข้าราชการ สาเหตุที่มาใช้บริการเพราะความรวดเร็วในการบริการ ประชาชนที่มาใช้บริการ
ส่วนใหญ่จะชาระเงินค่ารักษาด้วยตนเอง สามารถเบิกค่ารักษาได้จากการบริษัทต้นสังกัด และบริษัท
ประกันชีวิต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนในระดับรองลงมา ได้แก่
ปัจจัยทางด้านทัศนคติ และความเชื่อ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์
ประภารัตนะพันธุ์ (2546) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างจากผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในโรงพยาบาล
เชียงใหม่ 35 แห่ง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกใช้โรงพยาบาลในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ การมีแพทย์ที่มีความชานาญเฉพาะทาง ส่วนปัจจัยอื่น ๆ เช่น บุคลากรสร้างความ
ประทับใจ ชื่อเสียงของโรงพยาบาล ความหลากหลายในบริการของโรงพยาบาลมีอิทธิพลในระดับมาก
และปั จ จั ย ที่มีอิทธิพลในระดับ น้ อย คือ การประชาสั มพันธ์ของโรงพยาบาลผ่ านสื่ อต่าง ๆ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รตนพร บุริประเสริฐ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง : กรณีศึกษา ผู้ป่วยนอกนรีเวชกรรม ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
บริการในด้านคุณภาพการบริการ ที่แผนกผู้ป่วยนอกนรีเวชกรรมของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
จานวน 150 คน พบว่า ระดับความคิดเห็นในด้านคุณภาพการบริการนรีเวชกรรม ใน 6 ปัจจัย ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสม ไม่เหมาะสม และไม่เหมาะสมที่สุด สรุปได้ว่า
1. ด้านอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ พบว่า ผู้ป่วยนอกที่ใช้บริการแผนกนรีเวชกรรมของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง โดยเฉลี่ยมีระดับคุณภาพสูง 2. ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า
ผู้ป่วยนอกที่ใช้บริการแผนกนรีเวชกรรมของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีระดับคุณภาพสูงที่สุด 3.
ด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ผู้ป่วยนอก
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ที่ใช้บริการแผนกนรีเวชกรรมของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีระดับคุณภาพสูงที่สุด 4. ด้านการ
ตรวจรักษา พบว่า ผู้ป่วยนอกที่ใช้บริการแผนกนรีเวชกรรมของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีระดับ
คุณ ภาพสู ง 5. ด้ า นอั ต ราค่ า รั ก ษาพยาบาล พบว่ า ผู้ ป่ ว ยนอกที่ ใ ช้บริ ก ารแผนกนรีเ วชกรรมของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีระดับคุณภาพสูง
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้นาข้อสาคัญของการวิจัยมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะ สามารถนามา
ขยายต่อไปในทัศนะการศึกษาที่กว้างขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอธิบายสาเหตุ และทราบปัญหา
ต่างๆ โดยในภาพรวมผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษากลุ่มผู้รับบริการที่เดินทางเข้ามารับบริการทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน โดยศึกษากลุ่มประชากรอื่นๆ ด้วย เช่น กลุ่มผู้รับบริการในจังหวัดอื่น
กลุ่มผู้รับบริการจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย หรือกลุ่มผู้รับบริการจากภูมิภาคอื่น เพื่อจะได้เห็น
ถึงผลการศึกษาเป็นอย่างไร เหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร 2. ควรเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้รับบริการในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้มี
การเดิ น ทางเข้ า มารั บ บริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น ในอนาคต 3. ควรศึ ก ษาตั ว แปรอิ ส ระ (Independent
Variable) ในปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา เพื่อให้งานวิจัยกว้างขวาง
ครอบคลุม และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้บริการด้านสุขภาพได้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนไทย ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการด้านสุขภาพนาผลการศึกษา
นี้ ม าใช้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ตลอดจนการวางแผน และก าหนดนโยบายเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มีความเหมาะสม และประโยชน์ทางวิชาการต่อภาครัฐ
และเอกชน ในการนาผลการศึกษานี้มาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการให้บริการทาง
การแพทย์ และการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการ
เอกสารอ้างอิง
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แนวทางการจัดการของธุรกิจโลจิสติกส์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เขตกรุงเทพมหานคร
THE MANAGEMEN OF LOGISTICS BUSINESS APPROACH IN
E-COMMERCE : BANGKOK AREA
จิรศักดิ์ จิยะจันทน์1 วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค์ (1) เพื่อศึกษาลักษณะการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในพาณิชย์เล็กทรอนิกส์
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการจัดการของธุรกิจโลจิสติกส์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เขตกรุงเทพมหานคร
และ (3) เพื่ อ หาแนวทางความส าเร็ จ ของการจั ด การของธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทร อนิ ก ส์
เขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview)
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง กับ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโลจิ
สติกส์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 20 คน 2) กลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจโลจิสติกส์
ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 20 คน และ 3) กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง
โลจิสติกส์ จานวน 10 คน โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การขนส่งสินค้า
เพื่อส่งมอบไปยังผู้รับปลายทาง ผู้ให้บริการขนส่งมีความเชี่ยวชาญและแก้ปัญหาเบื้องต้น กับกระบวนการขนส่ง
โลจิสติกส์ (2) การจัดการในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการ
นาเทคโนโลยีการบริการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล มีเครือข่ายในการจัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างรูปแบบ
การให้บริการที่หลากหลาย มีระบบเทคโนโลยีการติดตามและตรวจสอบสถานะของสินค้าที่จัดส่ง และมีฝ่ายบริการ
ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ที่ ห ลายช่ อ ทาง และ (3) แนวทางความส าเร็ จ ของการจั ด การของธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง ต้ อ งพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ขนส่ ง เพื่ อ การบริ ก าร
ทุกช่องทาง สร้างขั้นตอนจัดการการขนส่งทุกขั้นตอนด้วยระบบดิจิทัลและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจในการให้บริการ
คาสาคัญ: ความสาเร็จของการประกอบธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ, ธุรกิจโลจิสติกส์

Abstract
The objectives of this research were to (1) study the attribute of logistics business
in business in E-Commerce (2) study management of logistics business and (3) search for the success
1

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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of management of logistics business in E-Commerce Bangkok area. The researcher methods were
qualitative research methods, Base on semi-structured selection interview, of which the content
validity was tested. The key informants are divided into 3 groups, which are 1) The entrepreneurs
of logistics business 20 persons 2) Employees of logistics business 20 persons and 3) Logistics
analyst / Logistics specialist 10 persons and content analysis.
The research results showed that 1) the attribute of logistics business in E-Commerce
to be service provider, who expertise in logistics process comprehensive, tentative solving with
delivering total solutions along the logistics. 2) The management of logistics business
in E-Commerce has international standard service technology, network of product delivery covering
all areas with technology services, creating a variety of service styles for customers to choose
as appropriate, technology system to track and check the status of the products delivered,
customer service department to contact channels. 3) Three stages of success model
in management of logistics business in E-Commerce Bangkok area are according to develop
transportation applications for all services, and create a step to manage with digital and
management information system for service.
Keywords: The success of business, management business, Logistics business

บทนา
เนื่องจากศักยภาพทางการตลาดและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่กาลั งก้าวเข้าสู่ ในยุคดิจิ ทัล
ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิต การเกิดสังคมเมืองกาลั งขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง
ซึ่งการขยายตัวของสังคมเมืองเกิดจากการรวมตัวของผู้คนจานวนมาก จนกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่
และมีการกระจายความเจริญของแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม สาหรับกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบันกาลังเข้าสู่ยุคการขยายตัวเมืองและนาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาของสังคมเมือง
เมื่อมีธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมีธุรกิจการขายสินค้าบนโลกออนไลน์
เพิ่มขึ้นตามมา รวมกับคนไทยมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีการใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากขึ้น จนทาให้ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเร่งดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องไปพร้อม
กับแผนการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้สอดรับไปกับแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติปี 2560-2564 และพร้อมกับดาเนินตามนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการนานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีมาส่งเสริม
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560)
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การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงเรื่องการวาง
แผนการดาเนินการ การควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บวัสดุสินค้า การบริการ และสารสนเทศอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล จากแหล่ งจุ ดก าเนิ ดของวั ตถุ ดิ บ จนถึ งจุ ดบริ โภคหรื อจุ ดการใช้ งาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้ง
เป็นต้นทุนพื้นฐานที่สาคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการโลจิสติกส์อย่าง
ชาญฉลาดทั้งด้านกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ ส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรและต้นทุน
ที่ลดลง จะพบว่า การขนส่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกัน การขนส่งแต่ละรูปแบบจึงพยายามที่จะ
พัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ หาจุด
สมดุลระหว่างต้นทุนการขนส่งที่ต่ากับระดับการบริการที่เหมาะสม การสร้างโครงข่ายการขนส่งสินค้าที่
อ านวยให้ เกิ ดการขนส่ งที่ มี ต้ นทุ นต่ า ในขณะเดี ยวกั นมี ระดั บการบริ การตามข้ อก าหนดของลู กค้ า
การเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม การเข้าใจต้นทุนของการขนส่ งและมีการเก็บข้อมู ลเพื่ อ
ติ ดตามต้ น ทุ น อย่ างใกล้ ชิ ด มี การติ ดตามวั ดผลการปฏิ บั ติ การตามตั วชี้ วั ด พิ จารณาปั จจั ย ต่ า งๆ
เพื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจจัดจ้างขนส่ง (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2556 ) ในการ
จัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การสื่อสารแบบ
เวลาจริง (Real time communication) การทางานร่วมมื อกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Supply chain
concept) การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งกั น (Team relationships) และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง เทคโนโลยีและกลยุทธ์การขนส่ ง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีการใช้ Transportation
Management System (TMS) หรือ ระบบการจัดการการขนส่ง โปรแกรมจัดการการขนส่ง ระบบขนส่ง
โลจิสติกส์, ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้บริษัทได้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง ระบบการจัดการขนส่ง
ครอบคลุมสาหรับการย้ายการขนส่งสินค้าในทุกกระบวนการ รวมถึงการขนส่งสินค้าขนส่งขาเข้าหรื อ
ขาออกในประเทศหรือต่างประเทศและการใช้สินทรัพย์และบุคคลากรของบริษัทที่ขนส่งเอง หรือแม้การ
ใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งภายนอก สามารถบริหารจัดการได้โดย TMS สามารถบริการได้ตั้งแต่พัสดุหรือ
จะเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดใหญ่และสามารถใช้งานร่วมกับ ระบบ บาร์โค้ด (Barcode system),
ระบบ RFID , Smart phone, Mobile printer (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2556)
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce ) เป็นการทาธุรกรรมการซื้อขายสินค้าระหว่าง
ผู้ขายและผู้ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยทั้งสองฝ่ายไม่ต้องพบกัน แต่ใช้การติดต่อขายทางอินเทอร์เน็ต
ก็สามารถซื้อขายสินค้าได้ทุกรูปแบบ เป็นช่องทางใหม่สาหรับผู้ประกอบการที่ช่วยสร้างโอกาสทางการค้า
ได้มากทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพราะปัจจุบันเป็นสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อหลักของการดาเนินชีวิต ทั้งยัง
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ใช้ต้นทุนต่ากว่าการเปิดร้านจริง ซึ่งทาให้เกิดองค์ประกอบสาคัญของการตลาดแบบใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางจัดจาหน่าย การส่งเสริมการจาหน่าย การให้บริการแบบเจาะจง และการรักษาความเป็น
ส่วนตัว (อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์, 2561) ซึ่งกลยุทธ์การจัดการธุรกิจโดยนานวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้จึงเป็น
สิ่งจาเป็น รวมทั้งการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วด้วยระบบโลจิสติกส์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญอีกประการหนึ่ง
ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าหลายๆ ธุรกิจกาลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นผลสืบเนื่อง
จากปั จจั ยทั้ งในประเทศไทยและจากโลก แต่ ดู เหมื อนจะไม่ ใช่ ส าหรั บส่ วนงานโลจิ ส ติ กส์ เพราะ
สถานการณ์โลจิสติกส์ของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยว และจากการลงทุนภาครัฐ โดยรูปแบบ
การให้บริการโลจิสติกส์แบบ Third Party Logistics Provider หรือ 3PL คือ การให้บริการอย่างเป็นระบบ
และครบวงจร จะเป็นที่น่าจับตามอง ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์เอสเอ็มอีทั้งระบบ เช่น ธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
บก ธุรกิจ Freight Forwarder ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้าเติบโตได้เป็น
อย่างดี โดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนภาคโลจิสติกส์ประกอบด้วย 1) การขยายตัวของ e-Commerce แม้ว่า
e-Commerce จะเข้ามาเปลี่ยนวงการค้าปลีกแบบเดิม ให้ก้าวไปสู่การซื้อขายและชาระเงินผ่านออนไลน์
แต่การส่งมอบสินค้าจากผู้ขายให้ถึงมือผู้ซื้อยังคงต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้า ดังนั้น ยิ่งการซื้อขายเกิดขึ้น
ง่ ายดายบนโลกออนไลน์ มากเท่ าไร ก็ จะยิ่ งเกิ ดความต้ องการใช้ บริ การขนส่ งสิ นค้ ามากขึ้ นเท่ านั้ น
จึ งกลายเป็ นโอกาสทองของธุรกิจโลจิสติ กส์ ของเอสเอ็ มอี โดยธุรกิจ e-Commerce ของไทยมี ความ
แข็งแกร่ งจากขนาดตลาดที่ ใหญ่ เป็ นอั นดั บหนึ่ งในอาเซียน 2) เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก EEC
เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวั นออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือชื่อภาษาไทยเรี ยกว่ า
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่รัฐพยายามส่งเสริม คือปัจจัยสาคัญที่จะผลักดันให้
ธุรกิจโลจิสติกส์เอสเอ็มอี เติบโตผ่านนโยบายสาคัญ 2 ด้านของภาครั ฐ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ (Hard Infrastructure) และ โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Soft Infrastructure)
ที่ให้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าพื้นที่อื่นๆ ส่วนความท้าทายของผู้ประกอบการในยุคโลจิสติกส์ 4.0 ต้องเผชิญ
คือ การปรับตัวเข้าหาสภาพการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล การลดต้นทุนการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าอยู่เสมอ น่าจะเป็นหนทางที่จะสามารถรักษาส่วนแบ่ งทาง
การตลาดเอาไว้ได้ ท่ามกลางกระแสของการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ ความท้าทายของธูรกิจในยุ ค
4.0 นั้ น ต้ องน าสารสนเทศมาประยุ กต์ ผสมผสานกั บเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ปั จจุ บั น
โดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพเพียงพอด้านทุน บุคลากร เป็นต้น สามารถดาเนินการต่อได้
เลย ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิตอลครบวงจรรมาใช้ แต่มีอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ไม่น้อยที่มีศักยภาพ
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เพียงพอในการนาระบบสาระสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบในการบริการโลจิสติกส์ของธุรกิจ
(Noppadol Tiamnara and Kanyamon Inwang , 2018)
จากการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลเชิงบวกให้การขนส่งสินค้าและ
โลจิ สติกส์ มีการเติ บโตเป็ นอย่ างมาก ในขณะเดี ยวกั นกลุ่ มธุรกิ จเกิ ดใหม่ ด้ านโลจิสติ กส์ โดยเป็ นการ
ประกอบธุรกิจเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญของการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ เมื่อรูปแบบการให้บริการออนไลน์ในแบบเว็บไซต์เชื่อมโยงบริการขนส่งมาไว้ใน
ระบบเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และ
ร้านค้าสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ตลอดจนการทาธุรกรรมผ่ าน
แอปพลิเคชันของลูกค้าและการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้นสามารถเข้าถึงได้อย่าง ทั้งนี้ธุรกิจด้านโลจิสติกส์
ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ วิดิโอต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์
เฟซบุ๊ก หรือ อินสตาแกรม เป็นต้น(อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์, 2561) ดังนั้นการประกอบธุรกิจโลจิสติ กส์
ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จึงเป็นส่วนที่สาคัญและส่งเสริมธุรกิจ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ด้วยระบบ
บริการขนส่งและจาเป็นต้องมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ , 2559) ด้วยเหตุนี้ คณะผู้ วิจั ยจึ งสนใจท าการศึ กษาการจั ดการของการ
ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนา
ให้กับธุรกิจโลจิสติกส์อื่นๆและเป็นแนวทางการวางกลยุทธ์นวัตกรรมของธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งจะเป็นองค์
ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มโลจิสติกส์ และสามารถนาไปสร้างความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ น ในพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เขตกรุ ง เทพมหานคร
2) เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การของการประกอบธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นในพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เขตกรุงเทพมหานคร
3) เพื่อหาแนวทางความสาเร็จของการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ในในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เขตกรุงเทพมหานคร
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
การจั ดการโลจิ สติ กส์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการจั ดการโซ่ อุ ปทาน ซึ่ งรวมถึ งเรื่ องการ
วางแผนการดาเนินการ การควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บวัสดุสินค้า การบริการ และสารสนเทศอย่าง
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มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล จากแหล่ งจุดกาเนิดของวัตถุดิ บ จนถึงจุด บริโภคหรือจุดการใช้ งาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้ง
เป็นต้นทุนพื้นฐานที่สาคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการโลจิสติกส์อย่าง
ชาญฉลาดทั้งด้านกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ ส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรและต้นทุน
ที่ลดลง โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญ คือ การบริหารจัดการคลังสินค้า เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง
กลยุทธ์การลดต้นทุน และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานการจัดการโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตามการจัดการขนส่ง
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะพบว่า การขนส่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกัน ลักษณะ
เด่นและด้อย จะมีอยู่ในทุกรูปแบบการขนส่ง ดังนั้น การขนส่งแต่ละรูปแบบจึงพยายามที่จะพัฒนาตัวเอง
ให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ หาจุดสมดุลระหว่าง
ต้นทุนการขนส่ งที่ต่ากับระดับการบริการที่เหมาะสม การสร้างโครงข่ายการขนส่ งสิ นค้าที่อานวยให้
เกิดการขนส่งที่มีต้นทุนต่า ในขณะเดียวกันมีระดับการบริการตามข้อกาหนดของลูกค้า การเลือกรูปแบบ
การขนส่งสินค้าที่เหมาะสม การเข้าใจต้นทุนของการขนส่งและมีการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามต้นทุนอย่าง
ใกล้ชิด มีการติดตามวัดผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัด พิจารณาปัจจัยต่างๆเพื่อประเมินประโยชน์และ
ความเสี่ ยงก่ อนตั ดสิ นใจจั ดจ้ างขนส่ ง (ค านาย อภิ ปรั ชญาสกุ ล , 2556 ) ในการจั ดการการขนส่ ง
(Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้ างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation).การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real
time communication) การทางานร่วมมือกั นจากทุ กฝ่ ายที่ เกี่ยวข้ อง (Supply chain concept) การ
สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างกัน (Team relationships) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
เทคโนโลยีและกลยุทธ์การขนส่ง อย่างไรก็ตามระบบในปัจจุบันมีการใช้Transportation Management
System (TMS) หรือ ระบบการจั ดการการขนส่ง โปรแกรมจัดการการขนส่ ง ระบบขนส่ง โลจิสติกส์ ,
ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้บริษัทได้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และค่าใช้จ่ายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง ระบบการจัดการขนส่งครอบคลุมสาหรับ
การย้ า ยการขนส่ ง สิ น ค้ า ในทุ ก กระบวนการ รวมถึ ง การขนส่ ง สิ น ค้ า ขนส่ ง ขาเข้ า หรื อ ขาออก
ในประเทศหรื อต่ างประเทศและการใช้สิ นทรั พย์ และบุ คคลากรของบริ ษั ท ที่ ขนส่ งเอง หรือแม้ การ
ใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งภายนอก สามารถบริหารจัดการได้โดย TMS สามารถบริการได้ตั้งแต่พัสดุหรือ
จะเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดใหญ่และสามารถใช้งานร่วมกับ ระบบ บาร์โค้ด (Barcode system),
ระบบ RFID , Smart phone, Mobile printer (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2556)
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัลเป็นการปรับตัวเข้า
สู่ ยุ ค 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ แก่องค์กรให้ ส ามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสทาให้การ
ที่ผู้ ป ระกอบการระดับ โลกเข้าสู่ ตลาดอี คอมเมิร์ ซของไทยจานวนเพิ่ม ขึ้นของธุร กิจพาณิช ย์ อิ เ ล็ ก
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ทรอนิ กส์ ซึ่งถือเป็ น ส่ ว นส าคัญในการขับเคลื่ อนธุรกิจในยุคนี้ จึงทาให้ การนาเทคโนโลยีมาใช้ ใน
กระบวนการขนส่ ง สิ น ค้ า เป็ น การช่ว ยรองรั บ ความต้ อ งการที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการขยายตั ว ของ ธุ รกิจ
พาณิชย์อิเล็กททรอนิกส์ในปัจจุบัน ดังนั้นธุรกิจด้านโลจิสติกส์ จึงเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าเป็นปัจจัยสาคัญของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กททรอนิกส์ ทั้งนี้
Thumpsup, (2017) ได้กล่าวถึงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ว่ามีส่วนสาคัญในการช่วยรองรับการขยายตัว
ของธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร์ ซ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น เป็ น การตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ผ่ า นทาง
แอปพลิ เคชัน ลู กค้าต้องการสิ่ งใดทาการสั่ งงานจากแอปพลิ เคชัน โดยสามารถกดเรียกผ่ านทาง
แอปพลิเคชันแล้วไปส่งถึงมือลูกค้า ดังนั้นการเจริญเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กททรอนิกส์ ทาให้
ความต้องการในด้านบริ การจัดส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องปรับตัวในสภาวะการ
แข่งขัน ดังกล่ าว และสร้ างความแตกต่างเพื่ อเพิ่มฐานลู ก ค้า ซึ่งผู้ ประกอบการส่ ว นใหญ่มัก จะใช้
การจัดการโลจิสติกส์ มาเป็นกลยุทธ์สาคัญในการสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าในการให้บริการ
ลูกค้า (ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, 2560) จึงสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจโลจิสติกส์นั้นเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
กับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กททรอนิกส์ อย่างไรก็ตามอุปสรรคสาคัญที่กระทบต่อการเติบโตและยอดขาย
ของธุร กิจ พาณิช ย์ อิเล็ กททรอนิ กส์ เป็นเรื่องของการขนส่ งสิ นค้า ทั้งนี้ในช่ว ง 5 ปีที่ผ่ านมาปัญหา
บางส่ ว นได้รั บ การแก้ไขด้ว ยนวัตกรรมใหม่ที่ เรียกกันว่า “Logistics Startup” ซึ่งเป็นการพัฒ นา
แอปพลิ เคชัน บนสมาร์ ทโฟน หรื อคอมพิว เตอร์ ผนวกกับบริการขนส่ งสิ นค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
(ปัณณ์ บุญญาวานิชย์ , 2559) จากแนวคิดของพนัส วัฒนชัย (2560) ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจโลจิส ติกส์
ในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันและยานพาหนะเพื่อให้บริการเป็นของตนเอง หรือเป็น
การพัฒนาแอปพลิเคชันก่ อนจากนั้นจึงค่อยนาไปใช้ในการจัดการการขนส่งสินค้าและยานพาหนะ
ต่อไป และสามารถเช็คราคาได้ทันที พร้อมทั้งขอใบเสนอราคาจากผู้ขนส่งได้ทันทีเช่นกัน ซึ่งสะดวก
กว่าการโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดการให้บริการ และขอใบเสนอราคาทางแฟกซ์หรืออีเมล์
ซึ่งเป็นการนาระบบไอทีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของทั้งบริษัทขนส่งและผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้า ซึ่งโดย
ภาพรวมแล้วโลจิสติกส์จะช่วยลดระยะเวลาของการขนส่งสินค้าในไทยลงจากเดิม (พนัส วัฒ นชัย,
2560) ทั้งนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อ การ
ประหยัดพลังงานเข้ามาพัฒนาธุร กิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2560)
การใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน LTMA เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อ ง
สามารถบริหารงานและเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ในการขนส่งรวมถึงวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงระบบ
การบริหารงานและการใช้พลังงานในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพได้ ลดการจัดส่งสินค้าเที่ยวเปล่า
(Backhaul) ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรม (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
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ไทย, 2558) การเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทยให้สามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ได้ ทั ด เที ย มตามแบบมาตรฐานสากล เพื่ อ สร้ า งโอกาสทางการตลาดและเป็ น การส่ ง เสริ มธุ ร กิจ
ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ มีการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าที่เป็น
มาตรฐานเดีย วกัน ทางกรมการขนส่ งทางบกจึงทาส่งเสริมผู้ ประกอบการขนส่ งให้ มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน เพื่อทาให้สามารถแข่งขันในตลาดการขนส่งได้ด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับผู้ประกอบการขนส่ง
ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการภายในองค์กร และผู้ประกอบการขนส่งสามารถขับเคลื่อนกิจการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สามารถลดต้นทุนการดาเนินการ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบการขนส่ง
ของไทยให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ อันจะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการขนส่งไทยและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย เนื่องจากพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้ ว ยรถบรรทุ ก มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นการเสริ ม ศั ก ยภาพทาง
การแข่ ง ขั น ของประเทศ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ม าตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมจะช่วยสนับสนุนและผลั กดันให้ กระบวนการจัด การ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้
สามารถลดต้นทุนในการดาเนินการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น (กรมการ
ขนส่ง กระทรวงคมนาคม, 2555)
การแข่งขันเป็นเรื่องสาคัญของการทาธุรกิจในยุคนี้ ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการไทยมีความ
คล่องตัวอยู่แล้ว หากมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนย่อมเป็นกาลังสาคัญที่ผู้ประกอบการ
ยุคใหม่จะสามารถปรับ เปลี่ยนการทางานให้เหมาะสมสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ตาม
ทันยุคสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ตามแผนการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) อี ก ทั้ ง ทางรั ฐ บาลก าลั ง ผลั ก ดั น ร่ า งแผนพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งสร้างมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายใน
5 ปี (2560-2564) ด้ว ยการเสริ มสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ ประกอบการ
อีคอมเมิร์ซ (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560)
ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและความสาเร็จของธุรกิจ
ความเป็นผู้ประกอบการนั้นเป็นความเป็นอิสระขององค์กรที่จะสร้างความคิดสร้ างสรรค์
แปลกใหม่ที่โ ดดเด่น เหนื อ คู่ แข่ ง ขัน อันจะทาให้ เ กิดลั ก ษณะของสิ น ค้ าและบริ การชนิ ด ใหม่ ห รื อ
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นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น มา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคมากขึ้น
ความเป็นผู้ประกอบการจะสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและตลาดในอุตสาหกรรมต่ าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นความแปลกใหม่และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูป ยาและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการบริการที่เป็นธุรกิจที่อยู่ใน
กระแสของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
มักเกิดความเข้าใจว่าเหมือนกับคาว่าการประกอบกิจการธุรกิจขนาดย่อม (Small business) แต่ใน
ความเป็นจริงนั้นอาจมีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากการประกอบกิจการธุรกิจขนาด
ย่อมเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการบริหารงานที่เป็นอิสระและมีแนวทางการบริหารเป็นของ
ตัวเองที่มักมีขอบเขตการดาเนินงานในท้องถิ่น ซึ่งธุรกิจขนาดย่อมที่เพิ่งเริ่มต้นอาจนาแนวทางของ
ความเป็นผู้ประกอบการมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ (Noppadol Tiamnara and Kanyamon Inwang
, 2018) อย่างไรก็ดีแนวคิดของการประกอบกิจการธุรกิจขนาดย่อมและความเป็นผู้ประกอบการ
สามารถน ามาปฏิบั ติร่วมกัน เกิดเป็นแนวคิดการจัดตั้งผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวและมีอิสระในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่รองรับตลาดที่ตนเองมีความถนัดหรือเชี่ยวชาญได้ดี
และสามารถตอบสนองตลาดอุปสงค์ หรือ ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองได้ดี (Drucker,
2014)
ทั้งนี้การทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อม จ าเป็ น ต้องมีการปรั บ ตัวสู่ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งพบว่า องค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย
ที่ประสบความสาเร็จในระดับประเทศ และระดับสากลได้ให้ความสนใจต่อนโยบายและยุทธศาสตร์
ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ โดยองค์ ก รธุ ร กิ จ ในประเทศไทย
ใช้สื่อออนไลน์เพื่อเป็นสื่อกระแสหลัก หรือใช้ควบกับสื่อกระแสหลักในการดาเนินธุรกิจ จัดระบบกลไก
การสื่อสารภายในและภายนอกสู่ความทันสมัยใช้โฆษณาองค์กร สินค้า หรือบริการ ใช้เป็นเทคโนโลยี
เชิ ง ข่ า วสารการประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก ร ใช้ จั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารและประเด็ น ทางธุ ร กิ จ
ใช้สร้างเครือข่ายทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและพันธมิตรทางธุ รกิจ ใช้ส่งเสริมการ
ขายสินค้าและบริการ และใช้กระตุ้นพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เพือ่ สร้างความได้เปรียบทาง
ธุรกิจ โดยสื่อออนไลน์ที่ประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่เว็บไซต์องค์กร, บล็อกสาธารณะ,
twitter, Wikipedia, facebook, youtube, instragram, LINE, และ Google Plus เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น
ผู้ บ ริ ห ารงานประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ บ ริ ห ารสื่ อ ดิ จิ ทั ล และนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารควรใช้
สื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล โดยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ ควรเริ่มต้นจากประเด็น
การสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายด้ ว ยการออกแบบเครื่ อ งมื อ ซึ่ ง วิ ธี ก ารและวางระบบการสื่ อ สาร
จาเป็นต้องศึกษาประเด็นการสื่อสาร ศึกษาและทาความเข้าใจถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
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ทัศนคติ ความสนใจ รู ป แบบการดาเนินชีวิต ตลอดจนการสร้างความสั ม พันธ์กับ กลุ่ ม เป้า หมาย
ที่หลากหลาย กาหนดวิธีการและเทคนิค ทาการออกแบบสารและวิธีนาเสนอสารที่สอดคล้องกับธุรกิจ
องค์กรและสิน ค้ าหรื อบริ การ ประเมินช่องทางการสื่ อสารออนไลน์ทั้งในเชิงปริมาณและคุ ณภาพ
(อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2558) สาหรับการศึกษาครั้งนี้ เลือกความสาเร็จของธุรกิจ ของ Dave McClure
(2007) ในการวิเคราะห์การประกอบธุรกิจ ให้ประสบความสาเร็จ มีองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ การทา
ให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก การทาให้คนที่รู้จักธุรกิจเริ่ มต้นใช้งาน การทาให้คนที่ใช้งานแล้วมีการใช้งานซ้า
การทาให้คนที่ใช้งานมีการสั่งซื้อ และการทาให้คนสั่งซื้อมีการบอกต่อ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ นามา
ประยุกต์ในการศึกษา
ลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
จากการศึ ก ษาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตลาดพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น
5 ลักษณะ ดังนี้ (ecommerceIQ, 2016)
ลักษณะแรก คือ ธุรกิจของ Lazada ซึ่งเป็นผู้นาตลาด Marketplace ระหว่างที่อีคอมเมิร์ซ
แข่งขันแย่งชิงตลาดนิชแตกต่างจากประเทศอื่นในทวีป ในประเทศไทยมี Lazada เป็นผู้นาตลาด
อีคอมเมิร์ซอย่างชัดเจน นอกจากผู้ค้าอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศ กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศ
เข้ามาแย่งชิงตลาดออนไลน์ไทยเช่นกัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ของตระกูลเจียรวนนท์ ตระกูลที่ร่ารวย
ที่สุดในไทยมีธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Tesco Lotus, Shopat24 และ 24Catalog ถึงแม้
Lazada จะครองตลาดอีคอมเมิร์ซในไทย กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ไม่ถอยและมีเป้าหมายชิงส่วนแบ่ง
ของตลาดออนไลน์ในไทย รวมทั้งตลาดแฟชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากในประเทศ
ไทย ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมีจ านวนผู้ ค้าหลากหลายทั้งจากในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ ค้า
ท้องถิ่นอย่ าง Pomelo และ WearYouWant ผู้ค้าภูมิภาคอย่าง Zalora และ Reebonz หรือผู้ ค้า
นานาชาติอย่าง Adidas และ Uniqlo ต่างพยายามแย่งชิงส่วนแบ่งของตลาดออนไลน์แฟชั่นทั้งนั้น
ซึ่ ง ตลาดแฟชั่ น ประเทศไทยประกอบไปด้ ว ยผู้ ค้ า หลากหลายทั้ ง จากในและนอกประเทศ
ในขณะเดียวกัน ตลาดเครื่องสาอางและความงามกาลังมุ่งพัฒนา Brand.com และเน้นขยายช่อง
ทางการวางขายสินค้าแบรนด์ นอกจากมีเว็บไซต์ของตนแล้ว ยังนาสินค้าไปวางขายผ่านผู้จัดจาหน่าย
เพื่อเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ซึ่งแบรนด์เครื่องสาอางได้เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ทั้งขาย
บนเว็บไซต์บน Marketplace และผ่านผู้จัดจาหน่าย
ลั ก ษณะที่ ส อง คื อ ผู้ ค้ า มื อ ใหม่ แ ข่ ง ขั น ชนะผู้ ค้ า เก่ า ในตลาด C2C อี ค อมเมิ ร์ ซ รู ป แบบ
Customer-to-Customer (C2C) นับเป็นอีคอมเมิร์ซรูปแบบแรกๆ ของไทยที่ยังได้รับความนิยมอย่าง
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ต่ อ เนื่ อ ง แอปพลิ เ คชั น แบบ C2C ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มที่ สุ ด ในไทย แอปพลิ เ คชั น เหล่ า นี้ ถู ก สร้ า งมาเพื่ อ
ตอบสนองพฤติกรรมช้อปปิ้งออนไลน์บนมือถือของคนไทย
ลักษณะที่สาม คือ Facebook, Instagram และ LINE ขับเคลื่อนกระแสของสังคมดิจิทัลใน
ประเทศไทย โดยรูปแบบธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เหมาะสมและตอบสนองคนไทยมากขึ้น ผู้ค้าไทยสร้าง
ร้านค้าบน Facebook และ Instagram เพื่อเสนอภาพสินค้า และเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจเข้ามาดูและ
สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ
ลักษณะที่สี่ คือ เงินสดยังเป็นช่องทางการชาระที่สาคัญที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็น
สังคมที่ให้ความสาคัญกับการจ่ายเงินด้วยเงินสด ซึ่ง 70% ของลูกค้าอีคอมเมิร์ซเลือกใช้เป็นช่องทาง
การชาระเงิน ด้วยเหตุนี้การเติบโตของอีคอมเมิร์ซจึงน่าเป็นห่วง เนื่องด้วยผู้ขายส่วนใหญ่ไม่สามารถ
รองรั บ COD (Cash on Deliver) หรือการช าระด้ว ยเงินสดได้ แม้ว่าบริษัทโทรคมนาคม สถาบัน
การเงิน หรือบริการอื่นๆ พยายามจะนาเสนอ Mobile Wallet เพื่อเป็นช่องทางการชาระเงินแบบ
ออนไลน์ แต่ก็ยังไม่มีบริการไหนที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ จึงทาให้การชาระค่าสินค้าด้วยเงินสด
ยังเป็นช่องทางชาระเงินที่สาคัญที่สุด จากข้อมูลเบื้องต้นนี้ จะเห็นได้ว่าช่องทางการทาธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กททรอนิกส์กาลังเป็นที่นิยมอย่างมากและเป็นสิ่งสาคัญที่จะแข่งขันกันทุกรูปแบบ รวมถึงการทา
ธุรกิจครบวงจร
ซึ่งแนวทางความคิด ข้า งต้ นนี้จึ งเป็น ประเด็น ที่ ทาให้ ส นใจศึ ก ษาถึ ง แนวทางการจั ด การ
ธุรกิจโลจิสติกส์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้แนวทางการนาไปใช้ของนักธุรกิจที่เกิดใหม่หรือที่
กาลังพัฒนาระบบโลจิสติกส์ต่อไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกาหนดกรอบ ดังนี้
ประเภทของธุรกิจโลจิสติกส์ในพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
- กลุ่มผู้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุ
- กลุ่มผู้บริการขนส่งที่มีแอปพลิเคชัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์
- ด้านต้นทุนการขนส่ง
- ด้านระยะเวลาขนส่ง
- ด้านความเชื่อถือได้
- ด้านขีดความสามารถ
- ด้านความสะดวก
- ด้านความปลอดภัย
- ด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ

การจัดการธุรกิจ
โลจิสติกส์ในพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
- มีมาตรฐานระดับสากล
- มีการนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ขนส่ง
- มีเครือข่ายในการจัดส่งสินค้า
- มีรูปแบบการให้บริการที่
หลากหลาย
- มีระบบเทคโนโลยีการติดตาม
และตรวจสอบสถานะ
- มีฝ่ายบริการลูกค้าทุกขั้นตอน

ความสาเร็จของธุรกิจโลจิสติกส์
ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ธุรกิจเป็นที่รู้จัก
- มีการขยายธุรกิจ
- มีเครือข่ายทางธุรกิจครบวงจร

แนวทางการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ในพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจั ย นี้ เป็ น งานวิจัย เชิงคุณภาพ ทาการศึกษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ด้ว ยการ
สั มภาษณ์แบบเจาะลึ ก ทาการสั มภาษณ์แบบเจาะจงรายบุคคล (Individual Depth Interview)
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างทั่วถึง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (SemiStructured Selection Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ ที่ เ ริ่ ม ท าธุร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 20 คน
2) กลุ่ ม พนั ก งานองค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ เ ริ่ ม ท าธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นในพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทร อนิ กส์
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 20 คน และ 3) กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งโลจิสติกส์
จานวน 10 คน รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านเอกสาร
(Review Data) ด้ ว ยการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนาม (Field Data) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
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สาคัญ จานวน 3 กลุ่ม โดยใช้แบบสัม ภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ โดยกาหนดคาถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องที่ทาการวิจัย
เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งคณะผู้วิจัย
ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ยืนยันความถูกต้อง
ว่ า เป็ น ข้ อ มู ล จริ ง ที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ หลั ง จากที่ ไ ด้ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ท าการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูล ตามประเด็นแนวคาถามที่กาหนดไว้และเปรียบเทียบข้อมูล แต่ล ะ
ประเด็นเพื่อหาข้อสรุป สาหรับการตรวจสอบข้อมูลหลังจากที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละครั้ง คณะผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้มาทาการจัดเรียง และจาแนกตามประเด็นคาถามที่
ศึกษาและนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation) เพื่อความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตรวจสอบ 3 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้าน
เวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อพิจารณาว่าถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลาต่างสถานที่และผู้ให้ข้อมูลต่างกันจะยัง
ได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่
วิธีที่ 2. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้วิจัย ตรวจสอบข้อมูลว่าถ้าเปลี่ยนผู้เก็บข้อมูล
เป็นผู้ช่วยผู้วิจัยทาการเก็บแทนอย่างน้อย 3 คน แล้วข้อมูลที่ได้ควรจะตรงกัน
วิธีที่ 3. การตรวจสอบข้อมูล สามเส้ าด้า นวิธีก ารเก็บ ข้ อมูล ตรวจสอบข้อมูล ที่ ไ ด้ จ าก
วิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธี ที่แตกต่างกันแล้วยังคงได้ผลเหมือนเดิม เช่น ใช้วิธีการสังเกต ใช้แบบสอบถาม
และการใช้เอกสาร
ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ไม่เน้นข้อมู ลเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลจึงไม่เน้นการสร้าง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจึงอยู่ที่คุณภาพ
ของคณะผู้วิจัย และการตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์ โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลในขณะที่เก็บข้อมูล
อยู่ในภาคสนามและเมื่อออกจากภาคสนามแล้วต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้
นั้นเพียงพอที่จะตอบคาถามวิจัยได้หรือไม่ และข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือเพียงใด และนา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ยืนยันความถูกต้องว่าเป็น
ข้อมูลจริงที่ให้สัมภาษณ์ และทาการวิจัยเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) ทาการสังเคราะห์ข้อมูลแล้วนามาเขียนบรรยายเชิงพรรณนาต่อไป
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัย ศึก ษาลัก ษณะการประกอบธุร กิจ โลจิส ติก ส์ ใ นพาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
เขตกรุง เทพมหานคร จากผลงานวิ จั ย พบว่ า การขนส่ ง สิ น ค้ า เพื่ อ ส่ ง มอบไปยั ง ผู้ รั บ ปลายทาง
ผู้ให้บริการขนส่งมีความเชี่ยวชาญและแก้ปัญหาเบื้องต้นกับกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์ การจัดการ
ในการประกอบธุร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นพาณิช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิก ส์ เ ขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า มี การน า
เทคโนโลยีการบริการที่เป็น มาตรฐานระดับสากล มีเครือข่ายในการจัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกพื้นที่
สร้างรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีระบบเทคโนโลยีการติดตามและตรวจสอบสถานะของ
สินค้าที่จัดส่ง และมีฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่หลายช่อทาง และแนวทางความสาเร็จของการจัดการ
ของธุรกิจโลจิสติกส์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ให้บริการขนส่งต้องพัฒนา
แอปพลิเคชันขนส่ง เพื่อการบริการทุกช่องทาง สร้างขั้นตอนจัดการการขนส่ง ทุกขั้นตอนด้วยระบบ
ดิจิทัลและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการให้บริการ
2. ผลการวิจั ย การจั ดการในการประกอบธุรกิจโลจิ ส ติกส์ ในพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการนาเทคโนโลยีการบริการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล มีเครือข่ายในการ
จัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีระบบเทคโนโลยีการติดตาม
และตรวจสอบสถานะของสินค้าที่จัดส่ง และมีฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่หลายช่องทาง แนวทาง
ความสาเร็จของการจัดการของธุรกิจโลจิสติกส์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ให้บริการขนส่งต้องพัฒนาแอปพลิเคชันขนส่ง เพื่อการบริการทุกช่องทาง สร้างขั้นตอนจัดการการ
ขนส่งทุกขั้นตอนด้วยระบบดิจิทัลและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการให้บริการ
3. ผลการวิ จั ย แนวทางความส าเร็ จ ของการจั ด การของธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ให้บริการขนส่งต้องพัฒนาแอปพลิเคชันขนส่ง เพื่อการ
บริการทุกช่องทาง สร้างขั้นตอนจัดการการขนส่งทุกขั้นตอนด้วยระบบดิจิทัลและใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจในการให้บริการจัดการการขนส่งทุกขั้นตอนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้
ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบประเด็นสาคัญหลายประเด็น จึงขอเสนอประเด็นสาคัญอภิปราย ดังนี้
จากผลวิจั ย พบว่า การประชาสั มพันธ์ ส าหรับธุรกิจโลจิส ติกส์ ในพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิ ก ส์
ที่เริ่ มต้น เป็ น สิ่ งส าคัญเป็ น การเปิ ดตลาดใหม่ ทั้งนี้ มีความสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ Noppadol
Tiamnara and Kanyamon Inwang (2018) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันการสร้างฐานลูกค้าในยุคการตลาด
ดิจิทัล เป็นการพัฒนาของตลาดในอนาคต ดาเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ทั้งหมดผ่านช่องทางการ
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สื่อสารดิจิทัล กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล ซึ่งแผนการตลาดดิจิทัลไม่จาเป็นต้องมีลักษณะ
ตายตัว มีหลายอย่างมาผสมผสานกันได้ เพื่อโปรโมท สินค้าและบริการ สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า
เพิ่ ม ยอดขายโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ผ่ า นทางสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั้ ง เว็ บ ไซต์ , E-Commerce Marketing,
Campaign Marketing, Search Engine Optimization (SEO), Social Media Optimization
(SMO) หรือ Social Media Marketing คือ การทาการตลาดผ่านสื่อ Social Media ไม่ว่าจะเป็นการ
Post การ share หรือการทาโฆษณา เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิง
การตลาด (Marketing Public relations) ของ Philip Kotler (2016) ที่กล่าวว่า แนวคิดใหม่ของการ
ประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดในปัจจุบันได้ดึงการประชาสัมพันธ์มาดาเนินการอย่างใกล้ชิดกั บการ
ส่งเสริมการตลาด โดยแผนการประชาสัมพันธ์จะช่วยสนับสนุนและดาเนินการอย่างสอดคล้องไปกับ
แผนกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของสุทธิชัย ปั ญญโรจน์ (2558) ที่กล่าวว่า
การประชาสัมพันธ์มีความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการทาการตลาดให้กับสินค้า หรือ
บริการในยุคปัจจุบัน เพราะการประชาสัมพันธ์ทาให้เกิดความเข้าใจ สร้างการยอมรับ ทาให้เกิดความ
น่าเชื่อถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่บริษั ท และสินค้า/บริการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ Wanichyada Wajirum, Kanyamon Inwang (2018) ที่ ก ล่ า ว ไว้ ว่ า การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจสามารถทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ ไม่ว่าธุรกิจนั้น
จะผลิตสินค้าใด ผู้บริโภคจะยังคงความเชื่อมั่ นในภาพลักษณ์ของธุรกิจนั้นว่า สินค้าและบริการต่าง ๆ
ที่ผลิตออกมาจะต้องดี มีคุณภาพ เพราะด้วยประสบการณ์ การรับรู้จากภาพลักษณ์ที่ดีเสมอมาทาให้
เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภค
ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน ของผู้ให้บริการขนส่งเป็นอันดับแรก ซึ่งการมี แอปพลิเคชันของ
ผู้ให้บริการด้านขนส่งจะสามารถช่วยทาให้การขนส่งกลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึง่ ความ
สอดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ งานวิ จั ย ของรั ต น์ สิ นี ออมสิ น สมบู ร ณ์ (2559)
ที่ทาการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประเภทการคมนาคมขนส่งทางบก จากผล
การศึ ก ษาพบว่ า แนวทางในการพั ฒ นาโมบายประเภทคมนาคมขนส่ ง ทางบกของประเทศไทย
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานและทาให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานโมบายแอป
พลิ เคชัน ด้านคมนาคมขนส่ งทางบกมากที่สุ ด ซึ่งนวัตกรรมด้านโลจิส ติกส์ ที่มีศักยภาพได้รั บ การ
สนับสนุนต่อยอดให้กลายเป็ นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ
หรือระดับภูมิภาคต่อไป โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ แอปพลิเคชันขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของปัณณ์ บุญญาวานิชย์ (2559)
ที่กล่าวว่า อุปสรรคสาคัญที่กระทบต่อการเติบโตและยอดขายของธุรกิจ E-commerce เป็นเรื่องของ
การขนส่งสินค้า โดยพบว่า ช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาปัญหาบางส่วนของการขนส่งได้รับการแก้ไขด้วย
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นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ผนวกกับบริการขนส่ง
สินค้าในธุรกิจ E-commerce โดยธุรกิจโลจิสติกส์ ในไทยส่วนใหญ่เริ่มจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ก่อน จากนั้นจึ งค่อยนาไปใช้ในการจัดการการขนส่งสินค้าและยานพาหนะต่อไป สาหรับด้านการ
จัดการยานพาหนะ เป็นขั้นตอนที่ความเหมาะสมสาหรับการดาเนินการในขั้นถัดไป เมื่อแอปพลิเคชัน
ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง ได้ ท าการพั ฒ นาเรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง การจั ด การรถขนส่ ง หรื อ ยานพาหนะให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น นอกจากจะเกิดผลดีต่อภาคธุรกิจแล้ว ยังมีประโยชน์ในการควบคุมการใช้รถ
ของทุกฝ่ายให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสมในเรื่องของ
รถขนส่งต้องมีมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง และแสดงความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานในการให้บริการขนส่งสินค้า ด้วยสอดคล้องกับแนวคิดของกรมการ
ขนส่งทางบก (2555) ที่กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพหรือมาตรฐานการให้บริการขนส่งของประเทศ
นั้นจาเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซึ่ง การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับผู้ประกอบการ
ขนส่งให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการภายในองค์กร และผู้ประกอบการขนส่งสามารถขับเคลื่อน
กิจ การได้ อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกับ ความต้ อ งการของประเทศ สามารถลดต้น ทุ น การ
ดาเนินการ และใกล้เคียงกับ งานวิจัยของภัทริน มานิ ตปฎิภาณ (2557) ที่ได้ทาการวิจัย เรื่องระบบ
ติดตามสถานะการขนส่ งสิ น ค้าภายในประเทศของ บริษัท SMS Commercial พบว่า การขยาย
กิจการและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการบริษัทฯ จาเป็นต้องเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้าให้มาก
ขึ้น ดังนั้นการมีระบบติดตามสถานะการขนส่งสินค้าภายในประเทศเป็นการเพิ่มความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะการขนส่ งที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลู กค้ าทั้งในด้านข้ อมูล
ที่ถูกต้องและความคล่องตัวในการใช้งาน รวมไปถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานะของ
สินค้า
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่เป็ นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้า
ไปยังลูกค้านั้น มักจะมีเกณฑ์และขอบเขตในการพิจารณาเพื่อคัดเลื อ กผู้ ให้บริการขนส่งที่มี ความ
เหมาะสม โดยเน้นคุณภาพการให้บริการ กลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจโลจิสติกส์ พบว่า ผู้ประกอบการ
บางรายที่เริ่มใช้บริการจัดส่งสินค้าอาจยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการใช้บริการมาก่อน การเลือกผู้ให้
บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล จะช่วยสร้างความ
มั่น ใจให้ กับ ผู้ ป ระกอบการว่าจะสามารถจัดส่ งสิ นค้าด้ว ยระบบการบริห ารจัดการ โลจิส ติกส์ ที่มี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และกลุ่มผู้ใช้บริการของธุรกิจโลจิสติกส์ พบว่า ผู้ให้บริการ
จัดส่งที่มีการพัฒนารูป แบบและการบริ การให้ส ามารถตอบสนองต่อความต้องการของลู กค้ าและ
รูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดการบริการที่มี
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คุณภาพ มีความเป็นระบบ สามารถใช้ง่ายได้สะดวก มีความรวดเร็ว สถานที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
รวมไปถึงบริการที่หลากหลายสาหรับ กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งโลจิสติกส์ พบว่า
การได้รับการรับรองของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร การบริหารจัดการระบบการขนส่งอย่างมีแบบแผน มีระบบบริหารจัดการบุคลากร
ด้านยานพาหนะอยู่ ในสภาพพร้ อมใช้งานและมี ความปลอดภัย อยู่เสมอ และการให้ บริการของ
ผู้ประกอบการต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสาคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ thumbsupteam (2017) กล่าวว่า ปัจจัย
ในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่ดีนั้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีมาตรฐานระดับ
สากล บริษัทขนส่งที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานระดับสากลจะช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ใช้บริการว่า จะสามารถจัดส่งสินค้าด้วยระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สามารถจัดส่งรวดเร็วตรงต่อเวลา และสินค้าอยู่ในสภาพที่ส มบูร ณ์
การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและตรงต่อเวลาเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดีควรจะต้องมี
ส่วนการมีระบบการติดตามและตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่แม่นยาและทันสมัยของผู้ให้บริการขนส่ง
สามารถแจ้งสถานะการขนส่งได้แบบ real-time จะทาให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุ
ของตัว เองได้ อย่ างง่ายดาย ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ พบว่ า มีความสอดคล้ องกั บงานวิจัย ของสมภพ
อดุงจงรักษ์ (2559) ที่ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดสินค้าออนไลน์ โดยพบว่า กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ของ
ทางผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการออนไลน์ คือ การให้ความสาคัญกับด้านโลจิสติกส์ และความสาเร็จ
ของกลยุทธ์การตลาดสินค้าออนไลน์ คือ การปรับปรุงระบบการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่ างที่
รวดเร็ ว จัดทาข้อมูล ติดตามความคืบหน้าการจัดส่ง สร้างเครือข่ายสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ
เพิ่มความสามารถในการจัดส่งถึงมือลูกค้าได้ทุกที่ และในการจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าจัดส่งจะช่วยให้
การนากลยุทธ์การตลาดสินค้าออนไลน์ไปใช้ในการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รวมถึ ง มี รู ป แบบและวิ ธี ก ารขนส่ ง ให้ ลู ก ค้ า เลื อ กโดยมี ท างเลื อ กในการขนส่ ง /การรั บ สิ นค้ า
และความเร็วในการขนส่งด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ
กับ ความสามารถและความเชี่ย วชาญด้านการตลาดและการขนส่ งและ ส่ ว นใหญ่ผู้ ประกอบการ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการขนส่งอยู่ก่อนหน้าแล้วและต้องการขยายธุรกิ จด้วยนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิ ร์ซที่ส่งผลเชิงบวก
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ให้ภาคการขนส่ งมีการเติ บโตเป็ น อย่างมาก ผู้ประกอบการจึงควรใช้โ อกาสนี้เป็น แนวทางในการ
สร้างเว็ปไซต์แนะนาการจัดส่งพัสดุให้กับผู้ประกอบการออนไลน์
2. ความส าเร็ จ ของการประกอบธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ น ในพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เขตกรุ งเทพมหานคร ควรมีฝ่ ายบริการลูกค้าสั มพันธ์ เพราะการมีฝ่ ายบริการลู กค้าที่ผู้ ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทาให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าสามารถไว้ใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่ง
ถึงมือผู้รับปลายทางได้แน่นอน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้า ที่ที่พร้อมตอบคาถามและให้คาแนะนาในการแก้ไข
ปัญหาได้
3. จากผลการวิจั ยพบว่า แนวทางความสาเร็จ ของการจัดการธุรกิจโลจิส ติกส์ ในพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ผู้ให้บริการขนส่งต้องพัฒนาแอปพลิเคชันขนส่งเพื่อการ
บริ ก ารทุ ก ช่ อ ง ทา ง การประช าสั ม พั น ธ์ เ พื่ อส ร้ า งฐ า นลู ก ค้ าใ ห้ แ ก่ อ งค์ กรธุ รกิ จ แ ล ะ
สร้ างขั้น ตอนจั ด การการขนส่ ง ทุ ก ขั้น ตอนด้ว ยระบบดิ จิทั ล และการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การ
ตัดสินใจในการให้บริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ทาให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก ดังนั้นการทาการตลาดแบบ
ออฟไลน์อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงควรเสริมความแกร่งของธุรกิจด้วยการทาการตลาดออนไลน์
เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจทุกช่องทาง ทั้งนี้การทาประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล นอกจากจะโฟกัสการ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ไปยังสื่อหลักแล้ว ยังต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยัง
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจและข้อจากัดบางประการ จึงขอเสนอแนะประเด็นสาหรับ
การทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. จากการศึกษา มีข้อจากัดด้านตัวแปรที่ใช้ศึกษาในส่วนของพื้นที่ เนื่องจากโลจิสติกส์เข้าไป
ทุกภาคส่วน ดังนั้น ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุ มธุรกิจโลจิสติ กส์ ในในพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ข อง
ประเทศไทยที่ หรือทาการศึกษาการคัดเลือกผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย
โดยจัดทาการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนข้อมูลด้านประชากรที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าถึง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างมากยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับ
การวิจั ย เชิงปริมาณควบคู่กันเพื่อให้ เห็ นผลในด้านปัจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีมากขึ้น
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3. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาประเด็นปัญหา อุปสรรคของการสร้างฐานลูกค้าของ
ธุรกิจเพิ่มขึ้นร่วมกับการศึกษาการสร้างเครือข่ายของธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคของการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ที่หลากหลายมิติมากขึ้น
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
National Higher Education Qualification of Doctorate Degree in Public
Administration
ศรุดา สมพอง1

บทคัดย่อ
บทความวิชาการครั้งนี้นาเสนอ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ มคอ. 1 ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่ งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้
ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ
ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิด และกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบ
วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น 5 องค์ความรู้ได้แก่
กลุ่มที่หนึ่ง องค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ กลุ่มที่สอง องค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ กลุ่มที่สาม องค์
ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม ที่สี่องค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มที่ห้าองค์
ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ
คาสาคัญ : มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คุณวุฒิ, ปริญญาเอก, รัฐประศาสนศาสตร์

Abstract
The objectives for this paper were National Higher Education Qualification of Doctorate
Degree in Public Administration or TQF 1 This includes theoretical and practical aspects related to
the administration of the country in order to achieve the state policy. This includes raising
awareness of political philosophy. Political, economic, social and cultural contexts, and the
importance of information technology change in government administration and service. Public
policy and public sector management at national level. Regional and local Including the concept
and process. In the administration of public sector and public administration. Focus on creating
1

รองศาสตราจารย์ ดร. ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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multidisciplinary skills for graduates with knowledge. Knowledge and skills in professional practice
in government agencies related to the administration and service of the state in various fields.
efficiently Effective and fair. The identity of the public administration curriculum is 5 Group. This is
Group One Organizational Knowledge and Management Group two, public policy knowledge. Group
Three, The knowledge of human resources management. Group fourth of Theoretical knowledge
on public administration and Group Five Fiscal and Budgetary Knowledge
Keyword : National Higher Education Quality Standards, Qualification, PhD, Public Administration

บทนา
ปัจจุบันตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 กาหนดให้จัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
นาไปจัดทาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิต ใน
สาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุ ฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.
2557 เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558”
การจัดทาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต้องมุ่งให้ เกิดมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของบัณฑิต โดยมีห ลั กสู ตร การจัดการเรียนการสอน และ
องค์ประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
ที่แนบท้ายประกาศนี้ สถาบันอุดมศึกษาใด จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้
ภายในปีการศึกษา 2559 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็นต้อง
ปฏิบัติ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
จะพิจารณาและให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
มคอ. 1 คือ มาตรฐานคุ ณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หรือหมายถึง กรอบที่กาหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกาหนดคุณลักษะของบัณฑิต
ในสาขา/สาขาวิชา ปริญญา และองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาเท่าที่จาเป็นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/
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สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ต่ า งๆในสาขา/สาขาวิ ช าและระดั บ คุ ณ วุ ฒิ เ ดี ย วกั น จะมี ผ ลการเรี ย นรู้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ก าหนด ใน
ขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาวิชาจะเปิดกว้างและส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ มีโอกาสบรรจุ
เนื้อหาวิชาในส่วนที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม และตรงกับความต้องการหรือ
เอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งจะทาให้สถาบันต่างๆ สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย แต่
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชา และระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้
นอกจากนี้ มาตรฐานคุณ วุฒิของสาขา/สาขาวิชายังได้กาหนดเงื่อนไข ข้อแนะนาในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาต้องนาไปปฏิบัติ เพื่อให้หลักประกันว่าหลักสูตรที่
จั ด การเรี ย นการสอนสามารถบรรลุ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง มคอ. 1 เป็ น แบบที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดให้ ค ณะผู้ เชี่ยวชาญใช้ในการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ ส าขา/
สาขาวิ ช าต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาใดตามที่คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอแล้วจะเสนอรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลง
นามประกาศใช้เพื่ อให้ ส ถาบั น อุ ดมศึก ษาใช้มาตรฐานคุณวุฒิ ดัง กล่ าวเป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ตามแบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตรปัจจุบัน มี มคอ.1 ที่
ประกาศใช้แล้วในหลายสาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2560 ทุ ก สาขาวิ ช าสื บ ค้ น ได้ ที่ http://www.mua.go.th/users/tqfhed/news/newsphp
สาระสาคัญของ มคอ.1
เอกสาร มคอ. เป็นแบบเอกสารจัดเก็ บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความโปร่งใส
และประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็น
การประกันคุณภาพผู้เรียน ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติได้ประกาศใช้
เอกสาร มคอ.ที่มีหมายเลขกากับ ตั้งแต่ 1- 7 ดังนี้ แต่ในบทความนี้ผู้เขียนได้กล่าวเฉพาะ มคอ.1
เท่านั้น ซึ่ง มคอ. 1 มาตราฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กาหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกาหนดคุณลักษะของบัณฑิตใน
สาขา/สาขาวิช า ปริ ญ ญา และองค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ นเนื้ อ หาเท่ าที่ จ าเป็ นจะต้อ งมี ใ นหลั ก สู ต รสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ต่ า งๆในสาขา/สาขาวิ ช าและระดั บ คุ ณ วุ ฒิ เ ดี ย วกั น จะมี ผ ลการเรี ย นรู้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ก าหนด ใน
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ขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาวิชาจะเปิดกว้ างและส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ มีโอกาสบรรจุ
เนื้อหาวิชาในส่วนที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม และตรงกับความต้องการหรือ
เอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งจะทาให้สถาบันต่างๆ สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย แต่
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชา และระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้
นอกจากนี้ มาตราฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังได้กาหนดเงื่อนไข ข้อแนะนาในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาต้องนาไปปฏิบัติ เพื่อให้หลักประกันว่าหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนสามารถบรรลุ มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มคอ. 1 เป็นแบบที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดให้ คณะผู้ เชี่ย วชาญใช้ในการจัด ทามาตรฐานคุณวุฒิ ส าขา/สาขาวิช าต่างๆ ให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเ ห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่
คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอแล้ว จะเสนอรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้เ พื่ อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้มาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง ตามแบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลั กสู ตร ตามบทความนี้ผู้ เขียนได้กล่ าวถึง มคอ.1
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการ
สร้ างความตระหนั กรู้ ถึ งปรั ช ญาการเมื อง บริบททางการเมื อง เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรมและ
ความส าคัญของการเปลี่ ย นแปลงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริห ารและให้ บริก ารภาครั ฐ
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและ
กระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุ
วิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญ ญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การและให้ บ ริ ก ารของรั ฐ ในด้ า นต่ า งๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถี ชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทาง
ค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมมีความรู้ทางวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบน
พื้ น ฐานของแนวคิ ด และทฤษฎี ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ไ ด้ สามารถวิ เ ครา ะห์ สั ง เคราะห์ แ ละ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนาทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็น
พลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถ
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ปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นาในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการ
แก้ปั ญหาทางการวิจั ย ได้อย่ างถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากคุณลักษณะบั ณฑิตที่
พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่กล่าวมาแล้ว
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกัน
กั บ เนื้ อ หาสาระการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่
ด้านที่หนึ่ง มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral)
สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ โดยใช้หลักการ
ที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงามโดยคานึงถึงผลกระทบของสังคม สามารถแสดงความคิดริเริ่มโดย
ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบใน
ส่วนตนและส่วนรวม มีภาวะผู้นาซึ่งส่งเสริมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่
ทางานและชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ด้านที่สอง มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) เข้าใจถึงแก่นความรู้ใน
ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง สามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
หรือองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในประเด็นปัญหาสาคัญที่เป็นปัจจุบัน และรู้เทคนิคการ
วิจัยและพัฒนาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ปรั บ ปรุ ง วิธีป ฏิบั ติที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ทั้ ง ในระดั บ ชาติและ
นานาชาติ
ด้านที่สาม มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) สามารถ
ใช้ความรู้ที่มีอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมทางความรู้ได้ สามารถสังเคราะห์และ
บู ร ณาการแนวคิ ดและทฤษฎี ทั้ง จากภายในและภายนอกสาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์และลึกซึ้ง และสามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยในประเด็ นที่มีความซับซ้อนทาง
รัฐประศาสนศาสตร์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
181

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ด้ า นที่ สี่ มาตรฐานการเรีย นรู้ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างบุ ค คลและความ
รั บ ผิ ด ชอบ(Interpersonal Skills and Responsibility) สามารถวางแผน วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านการแสดงความเห็นเชิง
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้งและสร้างสรรค์ สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเอง ผู้อื่นและ
หน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์และแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นาทั้งในบริบทของการทางานเชิงวิชาการและวิชาชีพ
ด้านที่ห้า มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ( Numerical Analysis, Communication and Information
Technology Skills) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูง เพื่อนามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน
สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาที่เจาะลึกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและ
วงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานหรือผลการวิจัยทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทา
วิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทา
กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษา
กาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต และแบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ทั้งนี้
วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสู ง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ แบบ 2.1 ผู้เข้า
ศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และแบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ
2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา ซึ่งการกาหนดเนื้อหา
สาระสาคัญของหมวดวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานระหว่าง
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ประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็นจากผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ทั่ว ประเทศทั้ง ในระดั บปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิ ต ศึ ก ษา
ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้สะท้อนองค์ความรู้ที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น 5 องค์ความรู้ได้แก่
กลุ่มที่หนึ่ง องค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ
กลุ่มที่สอง องค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
กลุ่มที่สาม องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มที่สี่องค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มที่ห้าองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ
โดยขอบเขตและสาระสาคัญของกลุ่มองค์ความรู้ต่างๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management)
เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ มี ค วามครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารไม่ ว่า จะเป็ น การเกิ ด ขึ้ น ขององค์ ก าร รู ป แบบ
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชาขององค์การ ไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
องค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ ทั้งนี้ กลุ่มวิชาดังกล่าวยังครอบคลุมถึง
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐการ
บริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุม
และตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม และนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ เป็นต้น
กลุ่ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า นนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ มี ความ
ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้าน
ต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการการวางแผนและการบริหารโครงการ การ
กาหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ เป็นต้น
ก ลุ่ ม อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ( Human Resource
Management)เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริห ารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การ
บริ ห ารและประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งาน การบริ ก ารสวั ส ดิ ก าร นั น ทนาการและพนั ก งานสั มพันธ์
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ การจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น
กลุ่ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า นทฤษฎี ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร์ (Public Administrative
Theory)เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
183

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ความรู้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคมทั้ งระดับชาติ ระดับภูมิภ าคและระดับระหว่างประเทศ
กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสาหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดทาและการส่งมอบ
บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครองและการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น
กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting)
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐการจัดการด้าน
ทรัพยากรด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงินของ
องค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่ายภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงด้านการ
คลังและงบประมาณ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
ในการนี้ แต่ละกลุ่มความรู้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ทาให้ลดความเสี่ยงภายในองค์การ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งเป็น
การสร้างค่านิยม ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรี ยน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ภายในองค์การต่อไป ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การ การ
บริหารและการพัฒนา ตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมที่สมาชิกขององค์การส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนา
หลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด การขององค์การทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในองค์การตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์การได้ ด้านทักษะทางปัญญา
กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การ การบริหาร
และการพัฒนาตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมที่สมาชิกขององค์การแสดงออก ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนา
หลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ที่ความซับซ้อนในองค์การ ตลอดจนสามารถที่
จะนาความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการบริหารได้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจถึ งความสัมพันธ์ของบุคคลภายใน
องค์การ การทาความเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลทาให้ ผู้ เรียนสามารถที่จะพัฒ นา
ความสัมพันธ์ของตนกับเพื่อนร่วมงาน ปรับตัวเข้ากับสังคมและพัฒนาความเป็นผู้นาได้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิ ชาดังกล่าว จะทาให้ผู้เรียน
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สามารถเลือกสารสนเทศในการสื่อสารในองค์การกับกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มรวมทั้งสามารถที่จะเลือก
สถิติต่างๆ ด้านการบริหารขององค์การมานาเสนอได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ ล ะด้ า น ดั ง นี้ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กลุ่ ม วิ ช าดั ง กล่ า วท าให้ ผู้ เรี ยนเข้ าใจถึ งธรรมชาติและ
กระบวนการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสิ นใจเลื อกนโยบายสาธารณะที่ก่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับประชาชน และสังคมมากที่สุด จึงจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่สาธารณะมากขึ้น ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียน
เข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้าน
ต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนาหลักการมาอธิบายนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจน
เสนอแนะทางเลือกนโยบายสาธารณะ อันนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะ
การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ การวางแผนและการบริ ห ารโครงการ การกาหนดทางเลื อ กสาธารณะ การวิเคราะห์
ผลกระทบโครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนาหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายและ
โครงการที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถที่จะนาความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพื่อ
สร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
การเจรจาต่อรองในการเลือกทางเลือกนโยบาย ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการในการเจรจา
ต่อรอง และยกเหตุผลประกอบและแสดงความเห็ นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบาย
สาธารณะได้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา
ดังกล่ าว จะทาให้ ผู้ เรี ย นสามารถวิเ คราะห์ ปั ญหาความต้ องการของสั ง คม ที่นามาสู่ การก าหนด
ทางเลือกนโยบายสาธารณะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนาเสนอกับกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งเน้นการบริหารและพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษที่มีความเป็นธรรม การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
ที่ยุติธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างค่านิยมและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียนอันจะส่งผลให้นาไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นธรรมต่อไปด้านความรู้
กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและนาหลักการมาใช้
ในงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ตลอดจนนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารจัดการทรัพยากร
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มนุษย์ได้ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการกระบวนการบริหาร
และพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ โดยสามารถนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากรขององค์การได้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการบริหารพนักงานสัมพันธ์และการจัดการ
ความขัดแย้ ง ทาให้ ผู้ เรี ย นสามารถนาไปประยุ กต์ ใช้เ พื่ อ ปรับ ตัว ในการทางานได้ ด้านทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาดังกล่าว จะทาให้ผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และความต้องการของ
องค์การ เพื่อนามากาหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารทาความเข้าใจกับบุคคลอื่น
ได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้านดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
การบริหารที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมของผู้บริหาร ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นผู้นาที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้ ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าว
จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้ง
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ กฎหมายปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การจัดทาและส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภายในท้องถิ่น อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ทาให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการทางาน ตลอดจนนาไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าว จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจ
หลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ กฎหมาย ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการ ภาครัฐ การจัดทา
และส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภายในท้องถิ่น อันจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทา
ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการทางานเน้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐบนหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อันนาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่ม
วิ ช าดั ง กล่ า วจะเน้ น ถึ ง ด้ า นการบริ ห ารงานภาครั ฐ การจั ด ท าและการส่ ง มอบบริ ก ารสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชน
และในท้องถิ่น ทาให้ผู้เรียนมีทักษะในการประสานงานและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
สามารถเสนอความเห็นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
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ระบบ แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการอธิบายรวมทั้งเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ในแต่ละด้านดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการ
บริหารการคลังและงบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ความโปร่งใสทางด้านการคลัง
และงบประมาณความเสี่ ย งด้ า นการคลั ง และงบประมาณ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาพฤติ ก รรม
ปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณที่โปร่งใส และสร้างสานึกในความรับผิดชอบทางด้านการคลัง
และงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหาร
การคลั ง และงบประมาณการวิ เ คราะห์ ง บลงทุ น การบริ ห ารรายได้ แ ละรายจ่ า ยภาครั ฐ จะเป็ น
ประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการทางานและบริหารจัดการระบบการเงินของตัวเองได้
ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา กลุ่ ม วิ ช าดั ง กล่ า วจะท าให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ใจหลั ก การการบริ ห ารการคลั ง และ
งบประมาณ การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ทาให้ผู้เรียนสามารถทา
ความเข้าใจอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ทางด้านการคลังและงบประมาณที่เ กิด ขึ้น
ตลอดจนเสนอแนะทางเลื อ กทางการคลั ง และงบประมาณที่ เ หมาะสมกั บ ระบบเศรษฐกิ จ ทั้ งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางการคลั งและ
งบประมาณต่ อ สาธารณะได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ตลอดจนรั บ ฟั ง ความเห็ น และแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการคลังและงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่า งๆ เพื่อนามาอธิบายสถานการณ์ทางการคลังและงบประมาณที่
เหมาะสม ตลอดจนนาเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อที่จะพยากรณ์และนาเสนอทางเลือกทางการคลังบน
หลักฐานเชิงประจักษ์
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา นาไปจัดทาหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิต ในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่
ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
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รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมี มาตรฐานไม่ต่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558” การจัดทาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และองค์ประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 ที่ แ นบท้ า ยประกาศนี้ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2559 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
ได้ หรื อมีความจ าเป็น ต้องปฏิบั ติ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ อยู่ในดุล ยพินิจของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
ดังนั้นกลุ่มความรู้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ กลุ่มองค์
ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ทาให้
ลดความเสี่ยงภายในองค์การ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยม ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายในองค์การต่อไป
ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การ การบริหารและการพัฒนา
ตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมที่สมาชิกขององค์การส่ งผลให้ผู้เรียนสามารถนาหลั กการดังกล่ าวมา
ประยุ กต์ใช้ในการบริ ห ารจั ดการขององค์ก ารทั้งในส่ ว นของการแก้ไ ขปัญหาที่เกิด ขึ้นในองค์ ก าร
ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์การได้ ด้านทักษะทางปัญญา
องค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management) เป็นกลุ่มวิชา
ที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นขององค์การ รูปแบบ โครงสร้าง สายการ
บังคับบัญชาขององค์การ ไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ ทั้งนี้ กลุ่มวิชาดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรม
มนุษย์ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐการบริหารงานพัสดุ การ
บริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่ งการเรียนรู้ การควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม และนวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็น
ต้น
องค์ ค วามรู้ ด้ า นนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ มี ค วามครอบคลุ ม
เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การ
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วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ข องโครงการการวางแผนและการบริหารโครงการ การกาหนด
ทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ เป็นต้น
องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)เป็นกลุ่ม
วิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การบริหารและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การบริการสวัสดิการ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุน
มนุษย์ภาครัฐ การจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น
องค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative Theory)เป็นกลุ่ม
วิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมืองความรู้ทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศกฎหมายมหาชน แนวคิด
และทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ การคลั ง และการเงิ นภาครั ฐ ระเบี ย บวิ ธีวิจั ยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการกับการ
จัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดทาและการส่งมอบบริการสาธารณะ ธรรมาภิ
บาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครองและการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น
องค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting)เป็นกลุ่มวิชา
ที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐการจัดการด้านทรัพยากรด้าน
การเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงินขององค์การภาครัฐ
การบริ ห ารรายได้ ภ าครั ฐ การบริ ห ารรายจ่ า ยภาครั ฐ การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการคลั ง และ
งบประมาณ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่นเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
The Study of The Development Guidelines of Projects Funded
by Government Sector.
ศุภชัย เหมือนโพธิ1์ กิตติพจน์ เพิ่มพูน2 ศิริเชษฐ์ สังขะมาน3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการดาเนินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 3) นาผลการวิจัยเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ระหว่างการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการให้กลุ่มผู้
ดาเนินโครงการตอบแบบสอบถาม โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ จานวน 120 โครงการ
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยใช้รูปแบบ CSE Model
ทั้ง 5 ขั้น ผ่านการวิเคราะห์ตามประเด็นการประเมินผล พบว่ากองทุนฯ มีนโยบายที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม ผ่านการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและครอบครั ว โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ ยังไม่มีความยั่งยืนด้านงบประมาณ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพางบประมาณจาก
กองทุนฯ เป็นสาคัญ ขาดความสามารถในการระดมทุนที่เหมาะสมและยั่งยืน และจากการสนับสนุนงบประมาณของ
กองทุนฯ สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ในหลายประการ กล่าวคือ สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญ
ของคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีผ่านการให้ความรู้ด้านต่างๆ อันจะเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้ คนพิการที่มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ เกิดความมั่นใจใน
ความสามารถและศักยภาพของตนเอง กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น กลายเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการรายอื่นๆ ส่งผลให้เกิดการสร้างและขยายเครือข่ายทางสังคมของคนพิการ
ต่อไป โดยแนวทางการพัฒนาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 1) แผนการส่งเสริมการจัดการ
คุณภาพ สร้างบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรม 2) แผนการกาหนดมาตรฐานองค์กรด้าน
คนพิการที่ให้บริการคนพิการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ 1) แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กา ร ก า กั บ ดู แ ลกิ จ กา รที่ ดี แ ล ะ ค ว า มรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง ค มขององค์ กรที่ ด าเนิ น งานเพื่ อ ค นพิ ก าร
1

ดร. รองคณบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และหัวหน้าภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์ คณะศิลป
ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ดร. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์ประจาภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ดร. อาจารย์ประจา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2) การกาหนดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการที่ ให้บริก ารคนพิการ 3) แผนงานการแลกเปลี่ยนองค์ค วามรู้ ข อง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ และผู้รับบริการที่มีความเป็นเลิศ
คาสาคัญ: ประเมินโครงการ, คุณภาพชีวิตคนพิการ, หน่วยงานภาครัฐ
Abstract
The objectives of this research were 1) evaluate the results of projects that are funded by
government agencies 2) study the development guidelines for projects that are funded by
government agencies 3) present research results to the related agencies in the form of policy
recommendations. Characteristics of integrated research methods during quantitative data analysis
and qualitative data analysis by using in-depth interviews together with the group of project
respondents. Projects that request support from the Fund for the Promotion and Development of
the Quality of Life of the Disabled for 120 projects.
The research found that The evaluation of the project on the development of the quality
of life of the disabled by using the CSE Model model in all 5 stages found that the fund has a
policy that can improve the quality of life of people with disabilities both physical, mental and
social through the support of development programs for people with disabilities in various areas
throughout the country. To enable people with disabilities to access knowledge and skills that are
beneficial to themselves and their families. Projects supported by the fund there is no budget
sustainability. Because most projects still have to rely on the budget from the fund which to lack
appropriate and sustainable funding capabilities. And from supporting the budget of the fund can
create social impact in many ways, namely society recognizing the value and importance of people
with disabilities. Encourage people with disabilities to live with dignity through various knowledge
which will improve the quality of life of the disabled to be able to be self-reliant people with
disabilities with knowledge and occupational skills. There is confidence in the ability and potential
of self-expression, with greater participation in community activities. Become an important force in
improving the quality of life of other disabled people resulting in the creation and expansion of
the social network of people with disabilities by project development guidelines that are funded
by government agencies. 1) plans to promote quality management create an atmosphere Learning
exchange and innovation. 2) The plan to set standards for the disabled organizations that provide
services for the disabled and urgent policy recommendations, including 1) Moral, Ethics, Good
Corporate Governance Plan And social responsibility of organizations operating for people with
disabilities. 2) Determination of standards for disabled organizations that provide services to the
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disabled and service recipients of excellence. 3) Plan for the exchange of knowledge of executives
and fund officials And service recipients of excellence.
Keywords: project assessment, quality of life of people with disabilities, government agencies

บทนา
เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ MDGs ก็คือการขจัดปัญหาความยากจน
ของทุกประเทศ (พิเชษฐ์ เข็มทอง, 2561) หน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีการสนับสนุนโครงการมากมาย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ การฝึกอาชีพ การส่งเสริมการมีง านทา
การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ แต่กระนั้นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐยังพบปัญหา
อุปสรรคมากมาย เช่น การดาเนินโครงการ การติดตาม ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ ฯลฯ
อีกทั้งจากการที่ผู้วิจัยได้ร่วมทาโครงการพัฒนาวิชาการร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุ ณภาพชีวิต
คนพิการ พบว่า โครงการที่ได้รั บการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยส่วนใหญ่ ยังขาดระบบ
ติ ด ตามประเมิ น ผลที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และการให้ ทุ น ที่ ไ ม่ ส ามารถต่ อ ยอดโครงการและ
ความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง เป็นปัจจัยหลักที่
มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศในทุกระดับ ประเทศใดมีบุคลากรที่พร้อมด้วยศักยภาพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีความสัมพันธ์กับสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ถือว่า
ประเทศนั้นเป็นประเทศที่พัฒนาและประสบความสาเร็จ คนพิการนับว่าเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่เป็น
เป้าหมายสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สาราญ จูช่วย, 2554) คนพิการย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน คนพิการต้องการการยอมรับและนับถือในวิถีชีวิตของ
คนพิการ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งคนพิการสามารถพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพ ถ้าคนพิการได้รับการพัฒนาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพได้ เช่น การอบรมให้ความรู้ การฝึกอาชีพ
การส่งเสริมการมีงานทา จะทาให้คนพิการมีอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่รู้สึกเป็นภาระกับ
สังคมไปตลอดชีวิต (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2554)
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 23 ได้กาหนดให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อ
เป็นทุนสาหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีภารกิจหลักที่
สาคัญ ได้แก่ การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ การ
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สนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทา มีรายได้เพียงพอสาหรับการดารงชีพ สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างมีศักดิ์ศรี (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560)
การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นการสนับสนุนให้ คน
พิการมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีนโยบายที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการทั้งด้านกาย จิตใจ และสังคม ผ่านการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น
ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
ครอบครัว อันจะส่งเสริมให้ คนพิการสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าและเป็นสมาชิกที่
เปี่ยมไปด้วยศักยภาพของสังคม
จากที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญในการบริหารจัดการการดาเนินงานโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงทาการศึกษาแนวทางการพัฒ นาโครงการที่ได้รับ ทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินผลการดาเนินโครงการด้านต่างๆ เช่น ด้านนโยบาย ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี ทาให้เกิดความยั่งยืนในการดาเนินโครงการ การ
ประเมินโครงการที่มีมาตรฐานและเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินผลการดาเนินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
3. เพื่อนาผลการวิจัยเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลแบบ CSE Model
Center for the Study of Evaluation University of California at Los Angeles
(CSE Model) เป็นรูปแบบของการประเมินผล เป็นกระบวนการของการกาหนดขอบเขตของสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูล ข้อสนเทศที่เหมาะสม การเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มา เพื่อนาไปสู่การจัดทารายงานสรุปให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การประเมินผล
แบบ CSE Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ (Alkin, 1969)
1. การประเมินความต้องการ (Need Assessment) เป็นการประเมินเกี่ยวกับระบบต่างๆ
ที่เกี่ย วข้องกั บ โครงการทั้งหมด ตั้งแต่การกาหนดปัญหา การหาทางเลื อกในการแก้ปั ญหา การ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
194

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา เพื่อนามากาหนดเป็นขอบเขต จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ในการดาเนินการตามโครงการ
2. การประเมินผลการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อนที่จะ
นาโครงการไปดาเนินการเพื่อดูว่าโครงการที่กาหนดขึ้นมานั้น มีการวางแผนที่เหมาะสมแค่ไหน เพื่อ
นาไปสู่การเลือกโครงการที่เหมาะสมต่อไป
3. การประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ (Implementation Evaluation) เป็นการ
ประเมิน ผลในขณะที่โ ครงการกาลังดาเนินอยู่ เพื่อที่จะนาผลจากการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
ส าหรั บ ผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจใช้ ใ นการตั ด สิ น ว่ า จากข้ อ มู ล และสารสนเทศต่ า งๆ เท่ า ที่ โ ครงการ
ดาเนินการไปแล้วนั้น โครงการดังกล่าวควรจะดาเนินการต่อไปในรูปใด จะมีการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่
ก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่โครงการได้
4. การประเมินเพื่อพัฒนาโครงการ (Progress Evaluation) เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
นามาใช้ในการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการทั้งโครงการที่กาลังดาเนินอยู่และเมื่อโครงการสิ้นสุด
แล้ว ประเมินว่ าโครงการที่ประเมินนั้ นจะประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลวในแต่ละด้านของ
โครงการตลอดจนผลกระทบที่มีต่อโครงการอื่นเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงโครงการ
5. การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการ (Outcome Evaluation) พิ จ ารณาศึ ก ษาถึ ง
ประสิทธิผลหรือคุณค่าของโครงการโดยส่วนรวมว่าสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่
วางไว้หรือไม่ ระดับใด ผลการประเมินในขั้นตอนสุดท้ายนี้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโดยการ
ตัดสินใจสนับสนุนหรือเลิกล้มโครงการ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอ และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากพื้นฐานทางความคิด
ค่านิยม และสิ่งแวดล้ อมที่ตนดารงอยู่ (เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย , 2539) ซึ่ง พัณณิน กิตติพราภรณ์
(2531) กล่าวว่า ความสุขเกิดได้จาก 1) ความสุขทางกาย หมายถึ ง มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพดี
สภาพแวดล้อมที่ดี 2) ความสุขทางใจ ได้มาจากการรู้จัก ความพอดี ความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ การ
มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2551) กล่าวว่า แนวคิดของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่ได้กาหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย์ เรียกว่า ความสุข 8
ประการ ซึ่งได้นามาพัฒนาเป็น องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยการให้ความสาคัญต่อ
คน และเพิ่มคุณค่าของคน ให้เป็นคนสาคัญ มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนมุมมองของคน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด ใหม่ ให้ อ ยู่ ร่ ว มกั น และท างานอย่ า งมี ค วามสุ ข เกิ ด ภาวะสมดุ ล ของชีวิต คื อ
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คนทางานมีทักษะการทางานที่ดี (Work Skill) และมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี (Life Skill) ควบคู่กันไป (ศิ
รินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555)
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้เป็ นวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ระหว่างการวิเคราะห์ ข้อมูล เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการให้กลุ่มผู้ดาเนินโครงการตอบแบบสอบถาม ขอความร่วมมือ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการ ในการประเมิน
โครงการตามรู ป แบบ CSE Model ในขั้ น ต่ า งๆ ทั้ ง 5 ขั้ น ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ต ามประเด็ น การ
ประเมินผล อันประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านการบริหารจัดการ การดาเนินการด้านการเงิน การ
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยี ผลลัพธ์ ผลผลิต ประโยชน์ที่คนพิการได้รับ ความก้าวหน้ าของโครงการ
ความยั่งยืนของโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและการศึกษาจากเอกสาร
ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่นๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้
1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2560 - เมษายน
2561 โดยขอความร่วมมือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เพื่อประเมินโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
การประเมินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ โดยการสุ่มตัวอย่างครอบคลุมลักษณะของโครงการ ลักษณะ
ขององค์กรผู้ขอรับการสนับสนุน ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling)
ได้ตัวอย่างรวมกันไม่น้อยกว่า 98 โครงการ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และ
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stage sampling) ผู้วิจัยเลือกใช้การจัดกลุ่มจังหวัดตาม
ภูมิภาคและจานวนคนพิการ จากนั้นจะดาเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิ ธีการจับฉลากเพื่อเลือกจังหวัดใน
แต่ละกลุ่มที่ได้จัดกลุ่มไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสุ่มแบบแบ่งชั้นในขั้นตอนที่ 1 โดยจัดกลุ่มจังหวัดที่จะทาการสุ่มตามภูมิภาค ได้แก่
ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากในภูมิภาคเดียวกันจะมีลักษณะของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่คล้า ยคลึงกัน
เช่น ฤดูกาล ภูมิอากาศ การดารงชีวิต
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2. การสุ่มแบบแบ่งชั้นในขั้นตอนที่ 2 ตามการแบ่งกลุ่มจานวนคนพิการในแต่ละจังหวัด
ใช้ค่าเฉลี่ยของจ านวนคนพิการในแต่ล ะภูมิภาค เป็นตัวแบ่งกลุ่ม โดยจังหวัดที่มีจานวนคนพิ การ
มากกว่าค่าเฉลี่ยให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ของภูมิภาคนั้นๆ ส่วนจังหวัดที่มีคนจานวนคนพิการ
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กของภูมิภาคนั้นๆ
3. วิธีการสุ่มอย่ างไม่เป็นสัดส่วนในชั้นตอนที่ 3 สุ่มตัวอย่างจังหวัดอย่างไม่เป็นสั ดส่วน
โดยกาหนดให้ ได้ จั ง หวัด ตัว อย่ าง 10 จังหวัด เพื่อทาการส ารวจในครั้ง นี้ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคละ 2 จังหวัด (จังหวัดขนาดใหญ่ 1 จังหวัด และจังหวัด
ขนาดเล็ก 1 จังหวัด) ภาคตะวันออก 1 จังหวัด (ไม่แยกจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็ก) และกรุงเทพมหานคร
1 จังหวัด โดยใช้วิธีการจับฉลาก
4. วิเคราะห์กลุ่มผู้ขอรับบริการกับการดาเนินการของกองทุนฯ ในทุกระดับ ได้แก่ 1) กลุ่ม
ตัวอย่างตามประเภทองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนของกองทุน 2) กลุ่มตัวอย่างตามประเภทความพิการ
3) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามประเภทของโครงการ ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 3 กลุ่ ม นี้ จะถู ก เลื อ กในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดราชบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดระยอง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุ มพร จานวนไม่น้อยกว่า 98 โครงการ
(โครงการละ 3 - 5 คน)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การประเมินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้รูปแบบ CSE Model ทั้ง 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1
การประเมินความ
ต้องการ (Need
Assessment)

ขั้นที่ 2
การประเมินผล
การวางแผน
โครงการ
(Program
Planning)

ศึกษาการกาหนด
ขอบเขต
จุดมุ่งหมาย และ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ความ
เป็นไปได้และความ

ศึกษาความชัดเจน
ของทิศทาง
นโยบาย การ
พิจารณาและ
อนุมัติการเข้าร่วม
โครงการ

ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
การประเมินการ การประเมินผลเพื่อ
ปฏิบัติงานตาม
ปรับปรุงโครงการ
โครงการ
(Program
(Implementation Improvement
Evaluation)
Evaluation)
ศึกษาความคุ้มค่า
ของงบประมาณ
ผลกระทบเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

ศึกษาศักยภาพของ
โครงการที่ประสบ
ความสาเร็จ
กระบวนการในการ
ดาเนินโครงการ
และความพึงพอใจ

ขั้นที่ 5
การประเมินผล
เพื่อการยอมรับ
โครงการ
(Program
Certification
Evaluation)
ศึกษาความมั่นคง
ในอาชีพและรายได้
ของกลุ่มเป้าหมาย
ความคุ้มค่าทาง
สังคม และความ
ยั่งยืนของโครงการ
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เหมาะสมของการ
ดาเนินงาน

ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

การประเมินโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยใช้รูปแบบ CSE Model
จานวน 98 โครงการ แบ่งโครงการออกเป็น 3 ระยะ
โครงการระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การประเมินผล
ระบบ (System Evaluation) และขั้นที่ 2 การประเมินผลการวางแผนโครงการ (Program Planning
Evaluation) การสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10 ของ 120 โครงการ
โครงการระยะที่ 2 โครงการที่กาลังดาเนินการอยู่ แบ่งออกเป็น 3 ขั้ น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การ
ประเมินผลระบบ (System Evaluation) ขั้นที่ 2 การประเมินผลการวางแผนโครงการ (Program
Planning Evaluation) และขั้ น ที่ 3 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามโครงการ (Program
Implementation Evaluation) การสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10 ของ 120 โครงการ
โครงการระยะที่ 3 โครงการที่ดาเนินการสิ้นสุดแล้ว แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1
การประเมินผลระบบ (System Evaluation) ขั้นที่ 2 การประเมินผลการวางแผนโครงการ (Program
Planning Evaluation) ขั้ น ที่ 3 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามโ ครงการ ( Program
Implementation Evaluation) ขั้ น ที่ 4 การประเมิ น ผลเพื่ อ ป รั บ ปรุ ง โครงการ ( Program
Improvement Evaluation) และขั้ น ที่ 5 การประเมิ น ผลเพื่ อ การยอมรั บ โครงการ (Program
Certification Evaluation) การสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 80 ของ 120 โครงการ
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยทาการคัดเลือกโครงการตัวอย่างที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ จากทั่วประเทศ
จ านวนทั้งสิ้ น 128 โครงการ เพื่อประเมินโครงการด้านการพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยใช้
รูปแบบ CSE Model ทั้ง 5 ขั้น และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามประเด็นการประเมินผล ดังนี้
ขั้นที่ 1 การประเมินความต้องการ (Need Assessment)
1. การกาหนดขอบเขต จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ แต่ล ะโครงการต่างก็มีกาหนด
ขอบเขต จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นที่การตอบสนอง
ปัญหาของคนพิการในพื้นที่ดาเนินโครงการเป็นสาคัญ นอกจากนี้การดาเนินโครงการยังได้รับการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะความพิการของคนพิการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น การอบรมความรู้
ภาษามือสาหรับกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน การอบรมการทาไม้กวาด การอบรมการนวดแผนไทย
สาหรับคนพิการทางการเห็น
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2. ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแผนการดาเนินงาน แผนการดาเนินงานมีเนื้อหา
ที่เหมาะสมกับความพิการของคนพิการกลุ่มเป้าหมาย แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า การดาเนินกิจกรรม
ตามแผนงานที่วางไว้ประสบปัญหาและอุปสรรคบ้าง โดยส่วนใหญ่มาจากความไม่สอดคล้องกันของผู้
ดาเนินโครงการและหน่ วยงานที่พิจารณาโครงการ ทาให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติโครงการและ
งบประมาณในการดาเนินโครงการ ส่งผลให้บางโครงการต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป ซึ่งอาจจะ
ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนพิการ
ขั้นที่ 2 การประเมินผลการวางแผนโครงการ (Program Planning)
1. ความชัดเจนของทิศทางนโยบาย พบว่า โครงการตัวอย่างทั้ง 128 โครงการนั้น สามารถ
ดาเนินโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก) ล้วนแล้วแต่ได้รับการ
ออกแบบให้ ส ามารถน าไปปฏิบั ติ ได้ จริ ง ไม่เกินขีด ความสามารถของเจ้า หน้ าที่ อาสาสมัค รของ
โครงการ มีคนพิการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามจานวนที่สอดคล้องกับระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม บาง
โครงการ ไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ทรัพยากรในพื้นที่แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการทรัพยากร
เสริมจากภายนอก เช่น การจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
สามารถให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่คนพิการที่เข้ารับการอบรมได้อย่างครบถ้วน
2. การพิจารณาและอนุมัติการการเข้าร่วมโครงการของคนพิการ พบว่ามีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม สืบเนื่องจากการสารวจความต้องการของคนพิการผ่านการทางานเชิงรุก ได้แก่ การลงพื้นที่
พูดคุยกับคนพิการ สารวจความต้องการของคนพิการและผู้ ดูแลคนพิการ เยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
ศักยภาพ ความพร้อมและข้อจากัดต่างๆ ของคนพิการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จึงทาให้การ
อนุมัติและพิจารณาคนพิการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนั้นเป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรมและ
ตรวจสอบได้
ขั้นที่ 3 การประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ (Implementation Evaluation)
1. ความคุ้มค่าของงบประมาณ พบว่า ผู้ดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุน
ฯ ได้ใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรไปอย่างคุ้มค่า (ร้อยละ 97.70) ที่สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับ
ไปได้อย่างคุ้มค่า
2. ผลกระทบเชิ ง สั ง คมและวั ฒ นธรรม พบว่า โครงการมีส่ ว นช่ว ยให้ สั งคมตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและคุณค่าของคนพิการ ในฐานะสมาชิกที่มีศักยภาพและมีคุณภาพของสั งคม มีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมสาหรับคนพิการ
อันเป็นโอกาสอันดีที่ทาให้หน่วยงานนั้นๆ ได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของคนพิการในสังคม รวมทั้งเล็งเห็ น
ถึงความสามารถของคนพิการในการที่จะสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทา
ให้คนพิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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3. ความพอเพียงของงบประมาณ พบว่า งบประมาณเพียงพอต่อการดาเนินโครงการ แม้
บางโครงการจะได้รับการอนุมัติงบประมาณน้อยกว่าที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่
ถึงกับลดทอนความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างมีนัยสาคัญ ผู้ดาเนินโครงการจะต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง
สร้างความคุ้มค่ามากขึ้น
ขั้นที่ 4 การประเมินผลเพื่อปรับปรุงโครงการ (Program Improvement Evaluation)
1. ศักยภาพของโครงการที่ประสบความสาเร็จ
1.1 โครงการที่ประสบความสาเร็จเริ่มจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ดาเนินโครงการที่มี
ศักยภาพ มีความสามารถ เข้าใจและเข้าถึงความต้องการ ความจาเป็น ข้อจากัด และบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
1.2 มีการวางแผนการดาเนินโครงการที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการกับความ
ต้องการ ความจาเป็นและข้อจากัดของคนพิการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คานึงถึงความสามารถ ทรัพยากร
เครือข่ายและศักยภาพของผู้ดาเนินโครงการในอันที่จะจัดโครงการเพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
1.3 มี ค วามสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ และปั ญ หา อุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งการด าเนิ น โครงการ
นอกจากนี้ยังต้องรู้จักการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายที่โปร่งใส ชัดเจน สมเหตุ สมผล และสามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อแสดงถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ความพึงพอใจ ในการดาเนินโครงการ ของเจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า
เจ้าหน้าที่โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
ขั้นที่ 5 การประเมินผลเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Certification Evaluation)
1. ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย การประกอบอาชีพของคนพิ การ
พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการแล้ว คนพิการสามารถนาความรู้ที่ได้ไ ปประกอบอาชีพได้อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และสาหรับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พบว่า การดาเนินโครงการทาให้คนพิการมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับมาก คนพิการที่เข้าร่วมโครงการฝึก
อาชีพสามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นได้จริง
2. ความคุ้มค่าทางสังคมของการดาเนินโครงการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว
ได้รับความรู้ด้านการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพนั้นๆ ตามสมควร
ได้รับความรู้ด้านสิทธิ ประกอบกับความรู้และทักษะด้านอื่นๆ อันจะเป็ นประโยชน์ในการดารงชีวิต
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ตามลาดับ นอกจากนี้คนพิการยังได้รับการตระหนักในฐานะสมาชิก
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สังคมที่มีคุณค่า มีความสามารถและมีศักยภาพจากการดาเนินกิจกรรมของโครงการในลักษณะต่างๆ
ทาให้คนพิการได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น กลายเป็นแรงผลักดัน ให้คนพิการมีความมั่นใจมาก
ขึ้น
3. ความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โครงการประสบความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.56 ซึ่ง
อยู่ ใ นระดั บ มาก โครงการส่ ว นใหญ่ ป ระสบความส าเร็ จ เนื่ อ งจากสามารถจั ด กิ จ กรรมได้ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คาดหวัง
แนวทางการพัฒนาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
1. แผนการส่งเสริมการจัดการคุณภาพ (Quality Management) การสร้างบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และการสร้าง
นวัตกรรม (Building the Organization Innovation) เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดเป็นทีม ทาเป็นทีม และปรับปรุงเป็นทีม มีการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและการทางาน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งคุณภาพ
2. แผนการสารวจความพึง พอใจและความไม่พึ ง พอใจของผู้รั บบริ การ (Customer
Dissatisfaction Survey) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความพึง
พอใจของผู้ รั บ บริ การที่ มีต่ อระบบการบริห ารจั ดการของกองทุน ฯ ทั้งในด้านกลยุทธ์ ระบบงาน
กระบวนการทางาน เทคโนโลยีดิจิทัล และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อนาผลการสารวจไปจัดทา
เป็นแผนงานปรับปรุงกระบวนการทางานภายในของกองทุนฯ
3. แผนการกาหนดมาตรฐานองค์ กรด้า นคนพิก ารที่ ใ ห้ บริ ก ารคนพิ การ เพื่อยกระดั บ
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการให้มีความเป็นระบบที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับพระราชบั ญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยนาหลัก
มาตรฐานด้านองค์กรคนพิการทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ และมาตรฐานคุณภาพอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง มาใช้ในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการกากับควบคุมการดาเนินงานขององค์กรคนพิการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคานึงถึงหลักคุณธรรม การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ
ความคุ้มค่า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน
1. แผนการสร้างความร่วมมือและสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรที่สนับสนุนคนพิการให้มีงานทา
2. แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การกากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรที่ดาเนินงานเพื่อคนพิการ
3. การกาหนดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการ
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4. แผนงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ และผู้รับบริการที่มีความเป็นเลิศ (Best practice)
อภิปรายผล
การประเมินโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยใช้รูปแบบ CSE Model ทั้ง 5
ขั้น ผ่านการวิเคราะห์ตามประเด็นการประเมินผล พบว่ากองทุนฯ มีนโยบายที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการทั้งด้านกาย จิต ใต สังคม ผ่านการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาคนพิการใน
ท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่ อ
ตนเองและครอบครัว อันจะส่งเสริมให้คนพิการสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าและเป็น
สมาชิกที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพของสังคม สอดคล้องกับ ศศินันท์ วาสิน ฤาเดช เกิดวิชัย และวรางคณา
จันทร์คง (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยดานภาคีเครือข่าย ด้านการบริการที่ได้รับจากภาครัฐมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปร
คุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี
จากการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนฯ สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ในหลาย
ประการ กล่าวคือ สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการดารงชีวิต
อยู่ ได้อย่ างมีศั ก ดิ์ ศรี ผ่ า นการให้ ความรู้ ด้า นต่ างๆ อันจะเป็นการพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต คนพิ ก ารให้
สามารถพึ่ ง ตนเองได้ คนพิ ก ารที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการประกอบอาชี พ เกิ ดความมั่ น ใจใน
ความสามารถและศั ก ยภาพของตนเอง กล้ า แสดงออก มี ส่ ว นร่ ว มกั บ กิ จ กรรมในชุ ม ชนมากขึ้ น
กลายเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการรายอื่นๆ ส่งผลให้เกิดการสร้างและขยาย
เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมของคนพิ ก ารต่ อ ไป มิ เ พี ย งแต่ ค นพิ ก ารเท่ า นั้ น แต่ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารก็ ยั ง ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการด้วย อาทิ โอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูแลคนพิการคนอื่นๆ
เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันมากขึ้น กิจกรรมบางกิจกรรมยังมุ่งเน้นที่การสร้างความรู้
ความเข้าใจและเสริมทักษะให้แก่ผู้ดูแลคนพิการโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ดูแ ลคนพิการสามารถดูแลคน
พิการได้อย่างถูกต้องมากขึ้น สอดคล้องกับ อนัญญา เจียมรัมย์ (2557) ศึกษาเรื่อง ความต้องการ
ได้รั บ การพัฒ นาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตองค์การบริส่ ว นตาบลสนามชัย อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า คนพิการจัดเป็นทรัพยากรบุคคลสาคั ญกลุ่มหนึ่งของ
ประเทศที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีทั้งคนพิการที่พิการมาแต่กาเนิดและภายหลัง แต่ความ
พิการเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในสังคมไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นหรือเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุก
คนในสังคมจะช่วยกันดูแล ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุ นคนพิการ ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุขเสมือนคนทั่วไป คนพิการมีความต้องการได้รับการพัฒนาคุณชีวิ ตด้านสุขภาพร่างกาย
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และจิตใจในระดับมาก เพราะถ้าคนพิการมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดี และ
สอดคล้องกับสุจินต์ สว่างศรี (2550) กล่าวว่า พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2517 ความตอนหนึ่งว่า “งานช่วยเหลือคนพิการ
นี้มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการและอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่
ช่วยเขาให้สามารถปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัว จะทาให้เกิดสิ่งที่หนักใน
ครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทาก็คือ ช่ว ยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะทาให้
เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนให้ผู้รับทุนสนับสนุนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
เฉพาะหน้า รวมทั้งการจัดทาระบบการประสานงาน การควบคุมและการติดตามประเมินผลโครงการ
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินโครงการของผู้ขอรับงบประมาณ
สนับสนุน
2. หน่วยงานภาครัฐ ควรพัฒนาการบริหารจัดการและการดาเนินการด้านการเงิน เพื่อให้มี
ความรวดเร็วและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เสนอโครงการ ตลอดจนควรได้มีความสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนสาหรับโครงการ
ประเภทต่างๆ
3. หน่วยงานภาครัฐ ควรได้มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพโครงการที่รับทุนสนับสนุนในด้าน
เทคนิควิธีการระดมทุน การประมาณการณ์งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และการประชาสัมพันธ์
โครงการต่อสาธารณะ
4. หน่วยงานภาครัฐ ควรพิจารณาจัดอบรมหรือจัดทาคู่มือเพื่อให้ความรู้แ ก่ผู้ดาเนินโครงการ
เกี่ยวกับการระดมทุน โดยเฉพาะทักษะการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ การจัดทาแผนการเงิน การ
ประมาณการณ์ค่าใช้จ่าย และการแสวงหาแหล่งทุนอื่นๆ เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร
GUIDELINES MANAGEMENT FOR SUPPLY CHAIN AND THE COMPETITIVE
ADVANTAGE OFTAPIOCA PRODUCTS INDUSTRY
อรพรรณ ทองพลอย1 อนันต์ ธรรมชาลัย2

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร ระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตรที่ส่งผลต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร ประชากรในเชิงปริมาณเป็นผู้
ประกอบโรงงานแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 255 โรงงาน ทาการ
สุ่มตัวอย่างโดยทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 157 โรงงาน โดยทาการจาแนก
แบบสอบถามครบทั้งจานวน ซึ่งสถิติที่ใช้ คือ การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ส่วน
ประชากรในเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-Depth Interview) กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกจากผู้บริหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นอย่างดี ทาการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน
15 ท่าน
ผลการวิจัยปัจจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการการ
บริการลูกค้า การจัดการความต้องการ การเติมเต็มคาสั่งซื้อของลูกค้า การจัดการไหลในการผลิต การจัดซื้ อ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสาร และ การจัดการกับสินค้าที่มีการส่งคืน ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสารมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดั บมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ การจัดการ
การบริการลูกค้า การจัดการความต้องการการเติมเต็มคาสั่งซื้อของลูกค้าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการจัดการกับ
สินค้าที่มีการส่งคืน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

คาสาคัญ: การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน, ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น , อุ ต สาหกรรมแปรรู ป มั น
สาปะหลังทางการเกษตร
_________________________
1
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
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Abstract
This Research aim to The factors include Value chain management in Product
Development that are affect to the competitive advantage of tapioca products industry. The level
of competitive advantage of tapioca products industry that are affect to the Value chain
management in Product Development and Guidelines management for supply chain and the
competitive advantage of tapioca products industry that are affect to the competitive advantage
of tapioca products industry. The purpose is to study the decision affecting to the competitive
advantage of tapioca products industry. The populations are 255 Entrepreneur could sample 157
Entrepreneur .The classification questionnaire of 157 people the statistics used were Multiple
Regression Analysis test and In the aspect of qualitative data used the resources of Guidelines
management for supply chain management and the competitive advantage of tapioca products
industry from in-depth interviews of 15 persons
The research respondents The factors include Value chain management, Customer
Relationship Management, Customer Service Management, Demand Management, Order
Fulfillment, Manufacturing Flow Management, Supplier Relationship Management, Product
Development and Commercialization and Return process of service delivery. The research found
that The factors include Value chain management in Product Development and Commercialization
at the highest level, Customer Service Management Demand Management Order Fulfillment
Supplier Relationship Management and Return process of service delivery are opinion high level
respectively.
Keywords: the competitive advantage, tapioca products industry, Value chain management

บทนา
จากสถานการณ์ ปี 2559 การผลิตมันสาปะหลังของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 ต่อปี
เนื่องจากประเทศผู้ผลิตมันสาปะหลังได้ขยายการผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีตลาดหลักที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2559 ประเทศคู่ค้าหลัก คือ จีนลดการนาเข้า
มันเส้นจากไทย ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ และราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังลดต่าลงมาก
ส่วนราคาส่งออกมันอัดเม็ด ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.62 ต่อปี ดังตาราง 1 (สานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร. 2560: 34-36)
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ปริมาณ: ล้านตัน
ตาราง 1 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2555-2559
แป้งมันสาปะหลัง
ปี

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

รวมผลิตภัณฑ์

แป้งดัดแปร

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

2555
2556

4.612
5.755

33,239
39,515

0.084
0.059

577
416

2.236
2.446

30,796
34,880

0.846
0.897

18,930
20,038

7.778
9.157

83,542
94,849

2557

6.777

48,873

0.023

157

3.012

41,053

0.947

21,633 10.759 111,716

2558

7.260

51,869

0.039

294

2.923

41,167

0.905

21,447 11.127 114,774

2559

6.100

37,500

0.020

130

3.200

39,700

0.905

21,500 10.270

อัตรา

8.24

5.27

9.36

6.97

2.44

-27.99 -28.31

3.28

7.80

เพิ่ม
(ร้อยละ)

ที่มา: สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2560: 40
ดังนั้น ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) จึงเป็นความสามารถ
ขององค์กรในการสร้างผลงานจากการผลิตสินค้ าหรือบริการที่ลู กค้าต้องการด้วยประสิ ทธิภ าพที่
เหนือกว่าคู่แข่งแนวคิดเรื่องความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงมีความสาคัญมากต่อผลประกอบการใน
อนาคตขององค์กรและทาให้องค์กรมีโอกาสในการสร้างกาไรทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้สูงกว่าคู่แข่ง
(วิทยา ด่านธารงกูล, 2546: 38)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตรซึ่งผลที่ได้จากการ
วิจัยจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแปรรูป มันสาปะหลั งทางการเกษตร ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลัง โดยสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการธุรกิจเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็ จ ท่า มกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิด ขึ้น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง และส่ งผลโดยรวมที่ ดี ต่ อ
ประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เ ปรียบทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร
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2. เพื่อศึกษาระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทาง
การเกษตรที่ส่งผลต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของ
อุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยการดาเนินธุรกิจ
1. ประเภทการแปรรูป
2. รูปแบบของธุรกิจ
3. ทุนจดทะเบียนของกิจการ
4.จานวนพนักงาน
5. ธุรกิจแบบอิสระหรือมีสัญญา
6. ประมาณการแปรรูป (ตัน/ปี)
7. จานวนปีที่ดาเนินการ
ปัจจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
1. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
2. การบริการลูกค้า
3. การจัดการความต้องการ
4. การเติมเต็มคาสั่งซื้อของลูกค้า
5. การจัดการไหลในการผลิต
6. การจัดซื้อ
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
8. การจัดการกับสินค้าที่มีการส่งคืน

ตัวแปรตาม
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปร
รูปมันสาปะหลัง
1. สภาพปัจจัยการผลิต
2. สถานภาพทางอุปสงค์
3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
4. กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน
4.1 การเป็นผู้นาด้านต้นทุนรวม
4.2 การสร้างความแตกต่าง
4.3 การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปร
รูปมันสาปะหลังทางการเกษตร

การสัมภาษณ์เชิงลึก

สมมติฐานในการวิจัย
ปัจจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตรแตกต่างกัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการศึกษา
1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบโรงงานแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 255 โรงงาน (สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสาปะหลัง. 2560:
ออนไลน์)
2. กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2.1 กลุ่มตัวอย่างในเชิงปริมาณ คือ ผู้ประกอบโรงงาน
แปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกรณีทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน โดยใช้วิธีเปิดตารางเครจซี่มอร์แกน (Krejcie& Morgan. 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ
95 หรือกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 157 โรงงาน และ 2.2
กลุ่มตัวอย่างในเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นอย่างดี ทาการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 15 ท่าน
3.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
ปั จ จั ย การดาเนิ น ธุร กิจ และปั จ จัย การจัดการห่ว งโซ่อุปทาน,ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ได้แก่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลัง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล กระทา
โดยผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และแบบสั ม ภาษณ์ ทั้ ง นี้
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามด้านธุรกิจของผู้ประกอบการ ของโรงงานแปร
รูปมันสาปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ประเภทการแปรรูป รูปแบบของธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียนของกิจการ จานวนพนักงาน ธุรกิจแบบอิสระหรือมีสัญญา ประมาณการแปรรูป (ตัน/ปี)
และจานวนปีที่ประกอบการส่วนที่ 2-3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร โดยลักษณะ
ของข้อคาถามที่สร้างขึ้นเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-Depth Interview) เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือก
จากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดการห่วงโซ่ อุปทานเป็น
อย่างดี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อ มูล จากกลุ่ มตัว อย่า ง ตามล าดับขั้น ตอน ได้แก่ 1. นา
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป
มันสาปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 157 โรงงาน 2. ช่วงระยะเวลาที่เก็บข้อมูลการ
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วิจัย เริ่มตั้งแต่ เมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 2 เดือน 3. ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่มีคาตอบครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
ต่อไป 4.สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นอย่างดี จานวน 15 ท่าน ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 การตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อ หา (Content Validity) โดยใช้ เ ทคนิ ค IOC (Item
Objective Congruence Index) หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและเนื้อหา
1.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เป็นการหาค่าความสอดคล้อง
ภายในของแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ด้วย วิธีครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่
และค่าร้อยละแล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA) ที่เป็นสถิติอธิบายการเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างปัจจัยเป็นรายด้านและโดย
ภาพรวม
3. การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร ผู้ วิ จั ย ใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน และความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลัง
4. สาหรับในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคาระห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ประเด็น
สาหรับแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป
มันสาปะหลังทางการเกษตร
ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นโรงงานประเภทลานมัน มี รูปแบบเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด มีทุน
จดทะเบียน 500,001-1,000,000 บาท จานวนพนักงาน 61-90 คน มีทั้งผลิต/ค้าขายแบบอิสระ และ
แบบทาสัญญา
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ส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย การจั ดการห่ ว งโซ่อุปทาน ประกอบด้ว ย การจัดการลู กค้าสั มพันธ์ การ
จัดการการบริการลูกค้า การจัดการความต้องการ การเติม เต็มคาสั่งซื้อของลูกค้า การจัดการไหลใน
การผลิต การจัดซื้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสาร และ การจัดการกับสินค้าที่มีการส่ งคืน
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป มั น
สาปะหลังทางการเกษตร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีปัจจัยในการผลิตอย่างครบถ้ วน แต่ต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมมากเพียงใด ทั้งนี้ผู้ประกอบการมีความต้องการที่หลากหลายในความ
ต้องการของตลาดเป็นตัวเสริมให้เกิดการพัฒนาของสินค้าในอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุน
แบบสายโซ่แห่งคุณค่าในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสนับสนุนกันทาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ในด้านการผลิตสินค้า โดยผู้ประกอบการดาเนินการทุกอย่างเพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการมีต้นทุน
ต่าที่สุดและแสวงหาความแตกต่างในตัวสินค้า ไม่ให้ซ้ากับสินค้าอื่นในตลาด หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ
มานาเสนอ โดยปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกเอาไว้ เช่น ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต การขนส่ง การบริการ
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ปัจจัยการจัดการการบริการลูกค้า ปัจจัยการจัดการความต้องการ
ปัจจัยการเติมเต็มคาสั่งซื้อของลูกค้า ปัจจัยการจัดการไหลในการผลิต ปัจจัยการจัดซื้อ ปัจจัยการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการสื่ อ สาร และ ปั จ จั ย การจั ด การกั บ สิ น ค้ า ที่ มี ก ารส่ ง คื น ส่ ง ผลต่ อ ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปได้ว่า ปัจจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร พบว่า ปัจจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสาร
ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตรมากที่สุด
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ตาราง 2 การทดสอบการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ของความสัมพันธ์
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

7

8

สมมติฐาน
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป มั น ส าปะหลั ง ทาง
การเกษตรสาปะหลังทางการเกษตร
การจั ด การการบริ ก ารลู ก ค้ า ส่ ง ผลต่ อ ความได้ เ ปรี ย บ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทาง
การเกษตร
การจัดการความต้องการส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป มั น ส าปะหลั ง ทาง
การเกษตร
การเติม เต็มคาสั่งซื้อ ของลูกค้ าส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทาง
การเกษตร
การจัดการไหลในการผลิตส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป มั น ส าปะหลั ง ทาง
การเกษตร
การจั ด ซื้ อ ส่ งผลต่ อ ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ งขั น ของ
อุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการสื่ อ สารส่ ง ผลต่ อ ความ
ได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป มั น
สาปะหลังทางการเกษตร
การจัดการกับสินค้าที่มีการส่งคืนส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทาง
การเกษตร

สถิติที่ใช้
ทดสอบ
Multiple
Regression
Analysis
Multiple
Regression
Analysis
Multiple
Regression
Analysis
Multiple
Regression
Analysis
Multiple
Regression
Analysis
Multiple
Regression
Analysis
Multiple
Regression
Analysis
Multiple
Regression
Analysis

ผลการทดสอบสมมติฐาน
.015 ยอมรับสมมติฐาน

.032 ยอมรับสมมติฐาน

.012 ยอมรับสมมติฐาน

.004 ยอมรับสมมติฐาน

.032 ยอมรับสมมติฐาน

.023 ยอมรับสมมติฐาน

.045 ยอมรับสมมติฐาน

.001 ยอมรับสมมติฐาน

ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปร
รูปมันสาปะหลัง ได้แก่1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงาน และการทางานร่วมกันของบุคคลใน
องค์กร โดยเฉพาะในระดับการวางแผนและตัดสินใจ ทาให้แผนของแต่ละแผนกไม่มีความเชื่อมโยงกัน
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ทั่วทั้งองค์กร2)ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศที่ดีที่จะทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
เมื่อข้อมูลถูกต้องและการตัดสินใจจึงได้ผลลัพธ์ถูกต้อง ทาให้ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น 3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ ก ลไกในการตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น การ
ประสานงาน ระหว่างสมาชิกในโซ่อุปทานทั้งภายในและภายนอก และ 4) ส่งเสริมและสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตรผู้วิจัยข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ นามา
อภิปราย ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรู ป มัน ส าปะหลั งทางการเกษตรใน 8 ด้าน โดยสามารถอธิบ ายและจาแนกได้
ดังต่อไปนี้
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมัน
สาปะหลังทางการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบได้แสวงหากล
ยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนามาปรับใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จารุวรรณ วีระเศรษฐกุล และขวัญกมล ดอนขวา (2550:101-104) ศึกษาเรื่อง สถานการณ์การผลิต
และการตลาดมันสาปะหลัง ในจังหวัดนครราชสีมา โดยผลการวิจัย พบว่าแนวโน้มความต้องการมัน
สาปะหลังหัวสดเพื่อนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีปริมาณสูงขึ้น และคาดว่าจะยังคงมีความ
ต้องการสูงขึ้นในอนาคต ในขณะที่ผลผลิตมีแนวโน้มลดลง ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกั บมัน
สาปะหลังประสบกับสภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัตถุดิบ และส่ งผลให้ มัน ส าปะหลั ง มีร าคาสู ง ขึ้น เกษตรกรและผู้ ประกอบการธุร กิจ เกี่ยวกั บ มั น
สาปะหลังต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้การปลูกและการผลิตผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลั ง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การจัดการการบริการลูกค้าส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป
มันสาปะหลังทางการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาพบว่า มีการบริการลูกค้าที่
เป็นระบบระเบียบซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพร สังวร (2557 :143-146) ศึกษากล
ยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการส่งออกยางพาราไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านการจัดองค์กร วิธีปฏิบัติ มีค่าน้าหนักมากที่สุด
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การจัดการความต้องการส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมัน
สาปะหลังทางการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบหาช่องทางใน
การทาผลิตภัณฑ์แปรรูป หรืออาจเพิ่ม หรือขยายตลาดในช่วงเทศกาลให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยาลัชญ์ เลิศสกลพันธ์ (2558: 151-154)ศึกษากลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบจากการแข่งขันทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตประเภทสะสมไมล์ของธนาคาร
พาณิชย์ของกลุ่มคนวัยทางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจคือด้านราคา และการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีผลต่อการตัดสินใจคือ ด้านการสร้างความแตกต่าง และปัจจัยที่
เลือกใช้เพราะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
การเติมเต็มคาสั่งซื้อของลูกค้าส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปร
รูปมันสาปะหลังทางการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมุ่ง
ตอบสนองต่อลูกค้า โดยเห็นความต้องการของลูกค้า และวันเวลาที่ต้องการ เป็นสิ่งสาคัญที่ขับเคลื่อน
กระบวนการ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตวรรณ พริ้งสกุล (2558: 135-145) ศึกษา
ปัจจัยเกื้อหนุนกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจการสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดินใน
ประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่ากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่ายสาย
เคเบิลใต้ดิน ต้องเกิดจากการผสมผสานองค์ประกอบด้านผู้นาต้น ทุนเพื่อให้องค์การ สามารถดาเนิน
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบด้านการสร้างความแตกต่าง โดยคิดหาวิธีการอยู่
ตลอดเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
การจัดการไหลในการผลิตส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป
มันสาปะหลังทางการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีการ
พัฒนาการจัดการไหลในการผลิตให้มีความสามารถและความยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
ตลอดเวลาซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของเดวิ
ทจูนแอนด์วุค ควัน (David Joon and Wuk Kwun .2011) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการได้เปรียบในการแข่งขันในบริษัทโรงแรม ผลการศึกษาพบว่า การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ และการได้เปรียบการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมจะต้องมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีสามารถนามา
บูรณาการในการให้บริการ ส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มของลูกค้าที่ดี
การจัดซื้อส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทาง
การเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีส่วนร่ว มในการวางแผน
กลยุทธ์ของกิจการเพื่อสนับสนุนกระบวนการและการไหลของการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
214

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนาดี และคณะ (2552: 88)ศึกษาเรื่อง การจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มั นสาปะหลังในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าพบว่าการสร้าง
ความร่วมมือและประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับทั้งเกษตรกร/ผู้ส่งมอบและลูกค้า จะช่วยให้
องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ มาก การทาแผนการตลาดอย่างสม่าเสมอและการ
พั ฒ นาตลาดใหม่ ๆ จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ขององค์ ก รในหลาย ๆ ด้ า น
เช่นเดียวกับการให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูง โดยถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลัก
ขององค์กร
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการสื่ อ สารส่ ง ผลต่ อ ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก จากการศึกษาพบว่า
ผู้ ป ระกอบการมีการแสวงหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากลู กค้าอย่างสม่าเสมอ ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิรติพงษ์ ปัญญาเรืองและ สันติธร ภูริภักดี (2559 : 81-85)
ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีต่อผลความสาเร็จในการดาเนินงานตามแนวคิด
Balance Scorecard ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแปรรูปอาหารของจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัย พบว่าสถานประกอบการขนาดกลางจะให้ความสาคัญมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ
การส่งเสริมการตลาดมากกว่าสถานประกอบการขนาดเล็ก ขณะที่สถานประกอบการขนาดกลางจะใช้
กลยุ ทธ์ความได้เปรีย บทางการแข่งขัน ด้านมุ่งตลาดเฉพาะส่ว นมากกว่า นอกจากนี้กลยุทธ์ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็จในการดาเนินงาน
โดยรวม
การจัดการกับสินค้าที่มีการส่งคืนส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมี
ระบบการจัดการสินค้าที่มีการส่งคืนเพื่อให้สามารถจัดการกับสินค้าส่งคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีเกียรติ ประพฤทธิ์ตระกูล (2554 : 193-207) ศึกษา
เรื่ อ ง ตั ว แบบการจั ด การองค์ ก ารเพื่ อ ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้นาแบบสร้างสรรค์มีบทบาทในการประสานตัวแบบการจัดการ
องค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ณ ช่วงเวลานั้น ผ่านทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อาทิ การ
จัดการความรู้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร
และการจัดการภาพลักษณ์องค์การ รวมถึงการเลือกประเภทของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีต้องทาให้
เหมาะสมกับ ประเภทของผลิ ตภัณฑ์ อันจะทาให้ องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง
รวดเร็วและยั่งยืน
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การนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสารพบว่า ผู้ประกอบส่วนใหญ่มีการแสวงหา
ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากลูกค้าอย่างสม่าเสมอ ดังนั้นควรส่งเสริมการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้นกว่าเดิม
2.ด้านการจัดการไหลในการผลิต พบว่า ผู้ประกอบการมีความพยายามในการพัฒนาการ
จัดการไหลในการผลิตให้มีความสามารถและความยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ตลอดเวลา
ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการจัดกระบวนการจัดการที่ดีไปใช้บริหารในองค์การให้มากขึ้น
3.ด้านการจัดการการบริการลูกค้าพบว่า ผู้ประกอบการที่ต้องการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยสินค้า หรือบริการที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ ควรมีการระดมกาลังของทุกส่วนย่อยใน
การจัดการบริหารองค์กรโดยเน้นที่การจัดการการบริการลูกค้าก่อนเป็นสาคัญ
4. หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเพื่อให้รับรู้ว่าผู้ประกอบการมีแนวทางอย่างไรบ้างจากการศึกษาแนว
ทางการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป มั น
สาปะหลังทางการเกษตร และเพื่อเป็นการรับรู้ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถนา
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการตลาด เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน และนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิเคราะห์ (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของธุรกิจอื่น ๆ เช่น อ้อย ยางพารา ข้าว หรือผลผลิตด้านการเกษตรอื่น ๆ เป็นการช่วยในการปรับกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
3. ควรศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุ ตสาหกรรม
แปรรูปทางการเกษตรชนิดอื่นในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลหลากหลาย เนื่องจากในแต่ละจังหวัดมี
ลักษณะภูมิประเทศในการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่ต่างกันเพื่อจะช่วยทาให้ทราบข้อมูลและแนว
ทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมชนิดนั้น ๆ
เอกสารอ้างอิง
กนกอร อ่อนเรือง แคทลียา ชาปะวัง และมณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลยุทธ์การจัดการองค์กรสมัยใหม่และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
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สถานศึกษากับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่
Primary Schools and local wisdom management
ภูริพงศ์ จิตเที่ยง1 ศักดิ์ชัย นิรัญทวี2

บทคัดย่อ
บทความนี้มีความมุ่งหมายเพื่อนาเสนอการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา โดยยึดหลักการ
การจัดการความรู้ตามกระบวนการ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้าง
ความรู้ ด้านการประมวลผลความรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการถ่ายทอดความรู้ และ
ด้านนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงให้เห็นหากสถานศึกษามีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
จะทาให้ความรู้อันมีคุณค่าในท้องถิ่น เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น

Abstract
This article aims to present knowledge management in local schools. Based on the 8
principles of knowledge management. The pursuit of knowledge, knowledge creation, knowledge
processing, the exchange of learning, knowledge storage, knowledge transfer and the knowledge
to apply. To illustrate, if a school has a systematic knowledge management system, It will make
local knowledge valuable. It is good to have a better education at the basic level.

บทนา
การศึกษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับการเรียนรู้เสมอ ทั้งความสาคัญของการเรียนรู้จะทาให้
มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ และเป็นผู้รับการฝึกอบรมให้พัฒนาขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง มนุษย์สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองเพื่อมีชีวิตอยู่รอดส่วนหนึ่ง และเรียนรู้ได้กระบวนการศึกษาอบรมอีกส่วนหนึ่ง เป้าหมาย
ที่สาคัญของการศึกษาของชาติ คือ การเปลี่ยนที่ผู้เรียนจากผู้ไม่รู้ สู่ผู้รู้ และเห็นได้จากการมีวิธีคิด
จิตสานึก ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตอนที่ยังไม่รู้และเดิม แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า การศึกษาที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันนั้นสร้างผู้ เรีย นให้เป็น เพียงผู้จาอย่างเดียวและเป็นเพียงการจาเพื่อไปสอนและเพื่ อ ไป
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แข่งขัน สร้ างให้ ผู้ เรี ย นมีส ภาพเป็ นตาราที่เ ดินได้ โดยไม่ได้นาเอากระบวนการ “การเปลี่ ยนคน
สร้างสรรค์สังคม” มาเป็นเป้าหมายของการศึกษา (พระสมุห์สุรเชษฐ์ หนูเยี่ยม ,2554 , ออนไลน์)
การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ตั้งใจเรียน และการเกดการ
เรียนรู้ขึ้น การเรียนรู้ของผู้เรียนจะไปสู่เป้าหมายปลายทางได้ คือ ความสาเร็จในชีวิต แต่ความสาเร็จ
จะเกิดขึ้นได้ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม ย่อมจะจะมี
ผลดีต่อการเรียน ของผู้เรียนคือ 1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหรือ กิจกรรมที่เรียนรู้ 2)
เกิดทักษะหรื อมีความช านาญในเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 3) เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่ งที่เรียน 4)
สามารถนาเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และ 5) สามารถนาความรู้ไปศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได้ อนึ่ง การที่ผู้สอนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญานั้น การส่งเสริมที่ดีที่สุดก็คือการศึกษา ซึ่งกล่าวมาจะเห็น
ได้ว่าการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญในการศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2553 ,หน้า 35)
สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานสาคัญที่สุดในการจัดการความรู้ เพราะสถานศึกษามีห น้าที่มี
หน้าที่จัดให้มีการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นกล
ไกลสาคัญ ในการจัดการความรู้แก่นักเรียน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการคามรู้
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้กับนักเรียน ผู้บริหาร ครู ชุมชน ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติ ผู้นา ผู้
ร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้มีบทบาทสาคัญและมีความจาเป็นในการจัดความรู้ในระดับต่าง ๆ ครู
จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและทักษะในการจัดการความรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ โดย
เริ่มตั้งแต่ ขั้นการกาหนดความรู้ ขั้นการแสวงหาความรู้ ขั้นการสร้างความรู้ ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นการเก็บความรู้ ขั้นการนาความรู้ไปใช้ (กรรณิการ์ ธรรมสิทธิ์ ,2557, ออนไลน์)
การจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดของ
นักเรียน มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้การเห็นคุณค่าของความรู้ รักการเรียนรู้ ใช้ความรู้เพื่อการ
พั ฒ นา การเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง การมี วิ นั ย ในตนเอง การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการดาเนินชีวิตร่วมกัน
ในสังคม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือผู้เรียนควรมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รัก
การเขี ย นและรั ก การค้ น คว้ า มี ค วามรู้ อั น เป็ น สากล รู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
รู้จักปรับวิธีการคิด วิธีการทางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะ
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั กษะการคิด การสร้างปัญญาและทักษะในการดาเนินชีวิต รักการ
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ออกกาลังกาย รู้จักดูและตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการผลิตและการ
บริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค มีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสานึกในด้านการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กีฬา
ภู มิ ปั ญ ญาไทย ทรั พ ยากรธรรมชาติ และพั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อ ม รั ก ประเทศชาติ แ ละท้ อ งถิ่ น มุ่ ง ท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงาม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)
ปัจจัยโลกกาลังเปลี่ยนแปลงก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมที่จะต้องใช้ความรู้ในการ
ดารงชีวิตในการทางาน ในการทาธุรกิจ ในการแข่งขันระหว่างธุรกิจและระหว่างประเทศ หากประเทศ
ใดไม่สามารถก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้ ก็เป็นการยากที่จะไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้ หนทาง
เดีย วที่จ ะแก้ไขเรื่ องความด้อยความสามารถของเด็กและเยาวชนไทยก็คือการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแนวทางใหม่ของการศึกษาในปัจจุบัน ต้องมี
การบูรณาการนาเอาภูมิปัญญาอั นทรงคุณค่าของแต่ละท้องถิ่น และเกื้อกูลกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
เด็กเยาวชนมาใช้ในการจัดการศึกษา ดังนั้นการศึกษาแนวใหม่เด็กและเยาวชนต้องมีการเรียนรู้จาก
สภาพที่เป็นจริงมากที่สุด โดยที่สถานศึกษาต้องมีการจัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ
จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการให้ ศึกษาในยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น (ประภาศรี แสง
อนุศาสน์. 2556, ออนไลน์)
ยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายทั่วถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเข้าถึง
ข้อมูลที่ไร้พรหมแดนขวางกั้น สภาพดังกล่าวทาให้กระทบถึงวิถีชีวิตของผู้ คนโดยทั่วไป เพราะเป็น
สภาพที่เอื้อต่อการรับและถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือภูมิปัญญาตะวันตกเข้ามาในการพัฒนาประเทศและ
พัฒนาผลผลิต ตลอดจนการดาเนินชีวิต อย่างมิได้มีการปรับปนกับภูมิปัญญาไทยที่มีความเหมาะสม
กับสภาพท้องถิ่นที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทาให้ชุมชนชนบท และการศึกษาประสบปัญหาดังที่กล่าวว่า
ชุมชนล่มสลาย อันมีผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง การพยายามใช้กล
ไกลทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาหลักสูตร ตามความต้องการของท้อ งถิ่น ที่เป็นช่องทาง
ในการประยุกต์เอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่น ที่สามารถพิสูจน์ตั วเองในการยืนหยัดอยู่ร อดได้
ท่ามกลางกระแส การล่มสลายของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว มาสู่หลักสูตร
และกระบวนการจัดการความรู้ในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริง จากการประยุกต์ปรับปนภูมิปัญญา
ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาไทยกับปัญญาสากล เพื่อให้นักเรียนและผู้เรีย นค้นพบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีใน
ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นามาซึ่งดุลย
ภาพที่สงบสันติสุขของบุคคล ชุมชนและชาติ (พิเชษฐ บัญบั ญัติ, 2550, หน้า 55) ดังนั้นสถานศึกษา
เป็นหน่วยสาคัญที่สุดในการจัดการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
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ได้เกิดการเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนจะต่าหรือสูงจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครูเป็นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการความรู้ภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ต้ อ งอาศั ย ความรู้ แ ละกระบวนการที่ เ หมาะสมในการจั ด การความรู้ ซึ่ ง จะต้ อ ง
ดาเนินงานร่วมกับนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชน ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติ ผู้นา ผู้ร่วมมือ จึงจะเกิด
ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ (ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ.
2550-2554)
การน าภูมิปั ญญาท้ อ งถิ่ น มาปรับ ใช้ ในสถานศึ ก ษาเพื่ อเพิ่ ม ศั กยภาพของผู้ เรีย นให้ สู ง ขึ้ น
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทย เพราะท้องถิ่นเป็นระบบความรู้ที่ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านมิติสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมและถ่ายทอดผ่า นรุ่นสู่รุ่น ส่วน
ใหญ่ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จะเป็ น ลั ก ษณะของชิ้ น งาน เช่ น เครื่ อ งดนตรี เครื่ อ งใช้ ผ้ า ไหม ผ้ า ฝ้ า ย
การละเล่น และความรู้ภูมิปัญญาในลักษณะที่อยู่ในตัวของบุคคล เช่น บทสวด ภาษาเขียน นิทาน คา
กลอน บทเพลง และตารายาของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเชื่ อมโยงกับธรรมชาติ และ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่สอดคล้องกับสังคมการดารงชีวิตของผู้เรียน โดยเจเดต (Jegede, 1995,pp. 97
-137) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้จากสถานศึกษาและจากแหล่งเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเป็นคู่ขนาน ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีค วามจาระยะยาวของผู้เรียน ทาให้สนใจใฝ่
เรียนรู้ แสวงหาความรู้ อีกทั้งมีการผสมผสานความรู้ท้องถิ่นเข้ากับความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา โดยยึดแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น เป็นแกนหลักเสริมการเรียนรู้ทาให้เกิดการยอมรับ
พูดคุยและรับฟังความเหมือนความต่างระหว่างวัฒนธรรม โครงสร้าง รูปแบบการคิดโดยที่วัฒนธรรม
เดิมไม่จาเป็นต้องเปลี่ ยนโครงสร้ างตัวเองทั้งหมด ก่อนที่จะรับวัฒนธรรมใหม่เข้าไป และการนา
วิทยาการพื้นบ้านมาใช้ในการเรียน การสอนจะช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ผู้เรียน
สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ ใ นท้ อ งถิ่ น อย่ า งปกติ สุ ข บนพื้ น ฐานของกระบวนการเรี ย นรู้ ต ามสภาพ
ภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา ความเชื่อ ปรัชญา วิถีท้องถิ่น และวิถีแห่งการดารงชีวิต ซึ่งสอดคล้ อ งกับ
ประเวศ วะสี (2546, หน้า 1) กล่าวว่า ท้องถิ่นมีแหล่งการเรียนรู้ และผู้รู้ด้านต่างๆ มากมาย มากกว่า
ที่ครูสอนท่องหนังสือ ถ้าเปิดโรงเรียนสู่ท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูในท้องถิ่น จะมีครูมากมาย
หลากหลายเป็นครูที่รู้จริงทาจริง จะทาให้การเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง การเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ ที่
สาคัญเป็นการปรับระบบที่มีคุณค่า เดิมการศึกษามองข้ามคุณค่าเหล่านี้ เมื่อผู้รู้ในท้ องถิ่นเหล่านี้เป็น
ครูได้ จะเป็น การยกระดับคุณค่า ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของท้องถิ่นอย่างแรง เป็นการถักทอ
ทางสังคม
สถานศึกษาถือเป็นตัวแทนของรัฐในการจัดการในการศึกษา และดาเนินการตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอันเป็นหลักการร่วมในการจัดการศึ กษา อันนับเป็นหลักการ
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ร่วมในการจัดการศึกษา ดังนั้นจาเป็นต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนให้เรียนได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความสอดคล้องที่เหมาะสมกับท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ , 2547)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นที่ จะต้องบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพราะเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์
การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ทาได้ ทาเป็น เรียนรู้จากสื่อ และแหล่งวิทยากร
ประเภทต่าง ๆ ปัญหาการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ที่
เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ ปั ญหาการจัดการความรู้ในสถานศึกษาที่ยังขาดความเชื่อมโยงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ ไม่สอดคล้องกับสภาพชีวิตความเป็นจริง หลักธรรมทางศาสนา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้ แหล่ ง เรี ย นรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแสวงหาความรู้ยังมีข้อจากัดในการนามาใช้พัฒนาการเรียนรู้ทั้งในด้าน
ความเพียงพอและคุณภาพ โดยเฉพาะการนาเอาองค์ความรู้มาบูรณาการใช้ในการจัดการศึกษานั้น
ครูผู้สอนจาเป็นต้องมีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในเรื่องที่จะสอนเป็นอย่างดี และต้องใช้
เวลาในการเตรียมการและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งหลายมาบูรณาการ เพื่อสามารถชี้แนะและให้
คาปรึกษาแก่ผู้ เรีย นได้ การจัดการเรียนการสอนต้องมีการนาเนื้อหาที่บูรณาการกับวิช าอื่น ๆ ที่
สอดคล้องมาประยุกต์ใช้ด้วยกันเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนั้นปัญหาภายใน
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นในเนื้อหาวิชาที่สอนมากเกินไป ไม่มุ่งเน้นที่ตัวนักเรียน ทาให้นักเรียนได้รับความรู้
จากจินตนาการมากกว่าได้พบเห็นได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากสถานศึกษา
เกิดจากสถานศึกษาไม่มีระบบการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิ ภาพ (นิคม ชมพูหลง, 2548, หน้า 5) อีกทั้งการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
สถานศึกษาของประเทศไทย ยั งไม่ส ามารถเกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เนื่องด้ ว ยหน่วยงานที่มีส่วน
ส่งเสริมยังไม่มีความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงปัญญาท้องถิ่นของไทยยังคงขาดการยอมรับ
และขาดการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาในระบบโรงเรียน การจัดการ
เรียนการสอนยังไม่นาเอาประเด็นของท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการจั ดการเรียนการสอนเท่าที่ควร
อีกทั้งครูและผู้บริหารบางส่วนยังไม่เข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรและแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ การ
เรียนการสอนในระบบการศึกษายังไม่คานึงถึงสัดส่วนและความสมดุลระหว่างเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และภู มิ ปั ญ ญาสากลเท่ า ที่ ค วร นอกจากนั้ น สถานศึ ก ษายั ง ไม่ มี ก ารจั ด องค์ ก รที่
รับผิดชอบเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยเข้าสู่ ระบบ
การศึกษาในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดม (กรมสามัญศึกษา, หน้า 2554)
ดังนั้นการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาที่ระบบและมีประสิท ธิภาพ
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เพราะสถานศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งหล่อหลอมให้เยาวชนมีให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในอนาคต อีก
ทั้งภูมิปั ญญาท้องถิ่น ที่มีเอกลั กษณ์โ ดดเด่น และทรงคุณค่าของแต่ล ะภูมิภ าคในประเทศไทยที่ มี
แตกต่างกันออกไป ล้วนแล้วมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน และควรส่งเสริมให้นาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการระบบการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการเรียนรู้ถึงคุณค่าและหวงแหนใน
ถิ่นกาเนิด และร่วมกันมุ่งมั่นพัฒนาภู มิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเจริญบนพื้นฐานของความเป็นไทย
โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การจัดการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบคุณค่าและศักยภาพของ
ภู มิ ปั ญ ญาไทย ให้ เ ป็ น พลั ง ของสั ง คมของภู มิ ปั ญ ญา เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งและ
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมสมัยใหม่อย่างมีความสุ ขและพึ่งตนเองได้ เพื่อนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกลับสู่การศึกษาของชาติต่อไป
บันเทิง ทานะขันธ์ (2544, หน้า 48) ได้กล่าวถึงการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้จัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 1) ส ารวจข้อมูล ครู ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นตลอดจนสถานที่ แหล่ งความรู้ แหล่ ง
วิทยาการในชุมชนในท้ องถิ่นแล้วจัดเป็นทาเนียบไว้โดยจาแนกเป็นสาขาองค์ความรู้ 2) นาข้อมูลที่
ได้มาสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับท้องถิ่นโดยกาหนดเนื้อหา
จุดประสงค์การเรียนรู้ กาหนดคาบเวลา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนสื่อ วิธีการวัดประเมินผล
และเครื่องมือให้ชัดเจน 3) นาหลักสูตรท้องถิ่นได้ในข้อ 2 นามาจัดทาเป็นแผนการสอนรายคาบ โดย
ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เพื่อให้การวัดผลมี ความชัดเจนตามไปด้วย และ4) สาหรับ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรการสอนนั้น โดยเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใน
การเรียนให้มากที่สุด และให้ผู้เรียนสร้างความตระหนักและเกิดความภูมิปัญญาไทยรู้จักคิดวิเคราะห์
ตลอดจนการนามาประยุกต์ใช้ในวิถีได้เป็นอย่างดีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนสรุปได้ดังนี้ (บันเทิง ทานะขันธ์ , 2544, หน้า 49) 1) สารวจและบันทึกข้ อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 2) การจัดทาแฟ้มรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการวิเคราะห์จากหลักสูตร สร้าง
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้อ งถิ่น วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาจัดทาแฟ้มข้อมูล 3) ศึกษาคาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดทา
หน่วยการเรียนรู้ 4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และ 5) เขียนแผนการเรียนรู้ 6) สอนตามแผนการ
เรี ย นรู้ 7) วัดผลและประเมิน ผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ 8) บันทึกผลการ
ประเมินผลสะสมไว้ เพื่อสรุปผลการประเมิน จัดระดับคุณภาพปลายภาคเรียน
พรชัย ภาพันธ์ (2547,หน้า 10) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไว้ ซึ่งมีกลวิธี 3 ประเด็นคือ 1) ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน มีการมอบหมาย
งาน/กิจกรรมให้นักเรียนไปทาที่บ้าน ครูและชาวบ้านจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล 2) ให้ชุมชนเป็น
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ศูนย์กลางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยนานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งความรู้ใน
ชุมชน 3) โรงเรียนและชุมชนประสานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนและชุมชน
กรมวิชาการ (2540, หน้า 18-20) ได้เสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1) ควรมีการ
วางแผนร่วมกับระหว่างครูผู้สอนและปราชญ์ท้องถิ่น
2) เน้ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ท าความ
เข้าใจวิธีคิดและความคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) นากระบวนการหรื อความคิดแนวปฏิบัติของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาจัดเป็นกระบวนการเรียนการสอน 4) เสริมสร้างกระบวนการคิดที่เป็นระบบเป็น
วิทยาศาสตร์ 5) ฝึกให้นักเรียนคิดหลายด้านหลายมุม คิดอย่างอิสระ แล้วสรุปเป็นความรู้และประสบ
ความที่จะนาปใช้ในการดารงชีวิต 6) ผสมผสานระหว่างความรู้ที่เ ป็นสากลกับความรู้ท้องถิ่น 7) เน้น
กระบวนการมากกว่าการผลิต 8) ครูผู้สอนหรือปราชญ์ท้องถิ่นเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยแนวทางการจัดกิจกรรม 4 แนวทาง คือ 1) ครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมการใช้หลักสูตร โดยพิจารณา
การนาหลักสูตรไปใช้ให้ส อดคล้ องกับกลุ่ มประสบการณ์ตามในหลั กสูตรแม่บท โดยใช้ระยะเวลา
จานวนคาบตามที่กาหนดในแผนการสอนของกลุ่มประสบการณ์นั้น ๆ 2) เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
3) นาบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้กับผู้เรียน 4) สอดแทรกคุณธรรม ค่านิยมต่าง ๆ ที่
ปรากฏตามเนื้อหาของหลักสูตร
สมหมาย สว่างวัฒนารักษ์ (2546,หน้า 54) ได้กล่าวถึงการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 1) โรงเรียนเป็นผู้นากิจกรรมเนื้อหาสาระที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรขึ้นในโรงเรียน โดยคัดเลือกเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 2) การ
นาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนอกไปสารวจข้อมูลแล้วนามาจัดการ
เรี ย นการสอน ครู ผู้ ส อนน าเอาความรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น มาสอดแทรกในเนื้ อ หาวิ ช าและจั ด เป็ น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 3) การจัดกิจกรรมเพื่อนาภมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ครูผู้ สอน
สามารถดาเนินกิจกรรมเพื่อนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 3.1) พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับผู้รู้ในท้องถิ่น 3.2) การให้นักเรียนไปฝึกงานที่บ้านของผู้รู้หรือสถานประกอบการในท้องถิ่น
3.3) การให้นักเรียนไปฝึกงานที่บ้านของผู้รู้หรื อสถานประกอบการในท้องถิ่น 4) การนาสิ่งที่เป็น
ความรู้เฉพาะเรื่องมาสอดแทรกในเนื้อหาที่สอน แล้วจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และวิธีการ
วัดผลประเมินผลตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 5) ครูและนักเรียนสารวจข้อมูลในท้องถิ่นแล้วนามากาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 6)การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่ นขึ้นเพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ชาวบ้านเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาครูและนักเรียนที่ส่วนร่วมจัดทา แล้วครูจัดกระบวนการเรียนรู้จาก
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ของท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่
7) ครูเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
225

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

สามารถสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึก ษาต้องหลักการ การจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งครูต้องพิจารณากระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนที่
สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การระบุ/กาหนดความรู้ (Knowledge Identification) เป็นสิ่งแรกที่เราต้องร่วมกันตั้ง
คาถามว่า อะไรคือความรู้ ที่ส าคั ญ และจาเป็น กั บสถานศึ ก ษา ความรู้ที่ต้องการใช้ ในการด าเนิ น
กิจกรรมหรือการประกอบการ จะทาให้สามารถกาหนดความรู้ที่จาเป็นต้องจัดหา สร้างขึ้นมาใช้ใน
สถานศึกษา ขั้นตอนก็คือ การนาเอาความมุ่งหมาย (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission)
เป้าหมาย (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) นโยบาย (Policy) ของสถานศึกษาเป็นตัวตั้งใช้ในการ
กาหนดความรู้ที่ต้องการใช้ โดยสถานศึกษาต้องมีการออกแบบกลไกที่ต้องการเกี่ยวกับความรู้ นั้นทั้ง
จากภายในและภายนอกสถานศึกษา และในการระบุ ความรู้สถานศึกษาอาจใช้เครื่องมือที่เรียกว่า
Knowledge Mapping หรือการทาแผนที่ความรู้ เพื่อหาว่าความรู้อะไรบ้าง ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร
และความรู้อะไรที่สถานศึกษาจาเป็นต้องมี และทาให้สถานศึกษาทราบว่าขาดความรู้อ ะไรบ้างทาให้
สถานศึกษาสามารถวางขอบเขตของการจัด การความรู้และสามารถจัดสรรทรั พยากรได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้สิ่งที่สาคัญต้องอาศัยสมาชิกในสถานศึกษาหรือชุมชนที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความคิดใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่จะสนับสนุนความสาเร็จของสถานศึกษา
ได้ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547, หน้า 54-58)
2. การแสวงหาและยึ ด กุ ม ความรู้ (Knowledge Acquisition and Capture) โดยการ
แสวงหาความรู้เป็นความสามารถในการเรียนรู้ของคนส่วนใหญ่ในสถานศึกษา ซึ่งองค์ประกอบที่จะ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ ได้แก่ เครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่มีความสามารถในการกรอง
ข้อมูล ทั้งนี้ กระบวนการแสวงหาความรู้ต ามทฤษฎี ข อง Marquardt (1996) สามารถอธิบ ายว่ า
ความรู้นั้นมาจากทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้ดังนี้ การแสวงหาความรู้จากภายนอก เช่น
การค้นหาความรู้จากสื่อต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่สถานศึกษาต้องการ จากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
วารสาร บทความ หรืองานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ ที่มีการจัดเก็บรวมรวมไว้เพื่อ
เผยแพร่ หรือเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องจากภายนอกสถานศึกษาการแสวงหาความรู้
จากภายใน เป็นความสามารถในการเรียนรู้จากทุกส่วนภายในสถานศึกษา ซึ่งความรู้ในลักษณะจะเกิด
จากการเรียนรู้จากประสบการณ์การดาเนินงานต่าง ๆภายในสถานศึกษา ทั้งในส่วนตัวบุคคลหรือใน
ภาพรวมของสถานศึกษาสาหรับการยึดกุมความรู้มีความหมายคล้ายคลึงกับการแสวงหาความรู้ คือ
การรับความรู้มาจากแหล่งต่าง ๆ นอกจากนี้วิธีการในการแสวงหาและยึดกุมความรู้นั้นมีหลายวิธี เช่น
การเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาเล่าเรียน และการฝึกงาน เป็นต้น
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3. การสร้ างความรู้ (Knowledge Creation) โดยพื้นฐานแล้ ว ความรู้นั้นถูกสร้างมาจาก
ภายในจิตใจของมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม หรือเป็นความรู้แบบซ่อนเร้น (Tacit Knowledge)
และมีการถ่ายทอดออกมาในรูปของความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่งการสร้างความรู้
เกี่ยวข้องกับความรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (Generative) และเกี่ยวข้องกับแรงผลักดัน การหยั่งรู้และ
ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ในสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของแต่ ล ะบุ ค คลและสถานศึ ก ษาทั้ ง นี้ ก ารสร้ า งความรู้ ใ น
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่ความรู้แบบซ่อนเร้นมากกว่าความรู้แบบชัดแจ้งประโยชน์ต่อกิจกรรมต่าง ๆ
ในสถานศึกษา
4. การประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่ (Knowledge Codification) โดยวัตถุประสงค์ของการ
ประมวลความรู้ คือ การจัดความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ และนาไปประยุกต์ใช้อย่าง
สะดวก ซึ่งนักวิชาการบางท่านจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นการลงรหัส (Codify) ความรู้เพื่อนาไปเก็บและ
นามาใช้ใหม่ได้ในภายหลังซึ่งสอดคล้องกับหลักการในการประมวลความรู้ที่สาคัญมี 3 ประการ ของ
Davenport and Prusak (1998) ดังนี้
4.1 กาหนดขอบเขตและเนื้อหาของความรู้ที่ต้องการประมวล
4.2 กาหนดแหล่ งที่มาของความรู้ดังกล่ าว รวมทั้งระบุกลไกและสื่ อส าหรับรวบรวม
ความรู้ เวลา และความถี่ในการประมวลและปรับปรุงให้ทันสมัย
4.3 ระบุวิธีและเครื่องมือในการเข้าถึงและดึงความรู้ที่ได้ประมวลความรู้แบบไม่ชัด แจ้ง
(Tacit Knowledge) มักได้รับการประมวลและเก็บไว้ในความจาของบุคคล ส่วนความรู้แบบชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) มักได้รับการประมวลและเก็บไว้ในเอกสารหรือแฟ้มหรือตาราอ้างอิงต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจน
5. การแลกเปลี่ ยนความรู้ (Knowledge Sharing) คือการส่งผ่านความรู้ ระหว่างบุคคลหรือ
องค์การ (Keong and Al-Hawamdeh, 2002) และผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยกระบวนการหรือกิจกรรมที่เป็นทางการเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้
แบบชัดแจ้ง เนื่องจากความรู้แบบชัดแจ้งสามารถแลกเปลี่ยนแบบตรงไปตรงมา ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น
การแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดทาเอกสาร ฐานความรู้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้
เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ในขณะที่กระบวนการที่ไม่เป็นทางการเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้
แบบซ่อนเร้น ทั้งนี้ลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้แบบซ่อนเร้นเป็นการส่งผ่านความรู้แบบตัวต่อตัว
หรือแบบกลุ่ม(Socialization) อาจกระทาได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community
of Practice: CoP) ระบบพี่ เ ลี้ ย ง (Mentoring System) และการเรี ย นรู้ (Learning) โดยวิ ธี ก าร
เหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การมีการแลกเปลี่ยนทักษะและการเรียนรู้ใหม่ ๆ ซึ่งกันและ
กันอย่างไรก็ตามไม่ว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดผ่านกระบวนการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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สิ่งที่สาคัญคือการส่งผ่านหรือถ่ายทอดความรู้ขึ้นรู้กับความเต็มใจของผู้ให้และผู้รับข้อมูลซึ่งวิธีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีประสิ ทธิผลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการประกอบด้วย โครงสร้างและการ
จัดการองค์การ สภาพแวดล้อมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และเทคโนโลยี
6. การจั ดเก็บ ความรู้ (Knowledge Storage) เป็นการนาเอาความรู้ที่ได้จากสร้างและ
พัฒนามากาหนดสิ่งสาคัญที่จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ โดยต้องพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษาและ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการขององค์การ โดยต้องเก็บรักษาสิ่งที่องค์การเรียกว่าเป็น
ความรู้ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะท้อนกลับ การวิจัยและการทดลอง การ
จัดเก็บเกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค เช่น การบันทึกเป็นฐานข้อมูล(Database) หรือการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางมนุษย์ด้วย เช่น การสร้างและการจดจา
ของปัจเจกบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ การเก็บสะสมความรู้องค์การควรคานึงถึงสิ่งต่า ง ๆ เหล่านี้ คือ ด้าน
โครงสร้ างและการจัดเก็บ ความรู้ ควรเป็นระบบที่ส ามารถค้นหาและส่งมอบได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว มีการจัดจาแนกรายการ ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
7. การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) การถ่ายทอดความรู้ นั้นมีความจาเป็น
สาหรับองค์การเนื่องจากองค์ การจะมีการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อความรู้มีการกระจายถ่ายทอดไปอย่าง
รวดเร็วและเหมาะสมทั่วทั้ง องค์การ นอกจากนี้การถ่ายทอดความรู้ยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ
ข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้นอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นทางการ เช่น การสื่อสารด้วยการเขียน การฝึกอบรม การ
ประชุม การสรุปข่าวสาร สื่อสารในองค์การด้วยสิ่งพิมพ์หรือเครื่องเสียงการไปเยี่ยมชมงานต่าง ๆ และ
การใช้ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น ส่วนการถ่ายทอดความรู้อย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นในหน้าที่ ที่ทาเป็น
ประจ าอย่ างไม่มีแบบแผน เช่น จากประสบการณ์เรื่องเล่ าที่เล่าต่อกันมา และเครือข่ายที่ไม่เป็น
ทางการ เป็นต้น
8. การน าความรู้ ไปประยุ กต์ใช้ (Knowledge Utilization or Application) คุณค่าของ
ความรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ถูกนาไปใช้ การใช้ความรู้ คือ การนาความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่
หรือถ่ายทอดความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางาน สามารถนาความรู้มาช่วยในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ความรู้และนาความรู้
ไปใช้ป ระโยชน์ (Knowledge Exploitation) นั้ นเป็นขั้นตอนที่ต้องการให้ เกิดการขั บเคลื่ อ นหรื อ
ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมีใช้และแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งการนาไปใช้ประโยชน์นี้แบ่งออกเป็น 3
ด้านหลั ก ๆ คือ เทคโนโลยี การปฏิบัติการ และแง่มุมทางสั งคม เนื่องจากในด้านเทคโนโลยีนั้น
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสามารถในการเข้ า ถึ ง ความรู้ ที่ มี ก ารจั ดเก็ บ ไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ในขณะที่ ด้ า น
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ปฏิบัติการและแง่มุมทางสังคม (Social Aspects) เกี่ยวกับกับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้
จากกระบวนการจัดการความรู้หากสถานศึก ษาจะนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ใช้ในระบบการศึกษา ครูต้องมีวิธีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างดี ซึ่งกระบวนการ
จัดการความรู้ดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาต้องมอบหมายให้ครูดาเนินการขั้นตอนที่ต้องเริ่มจากการ
กาหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การประมวลผลความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้
การจัดเก็บความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เมื่อครูดาเนินการจัดการ
ความรู้ตามขั้นตอนแล้วครูต้องนาความรู้มาพัฒนาให้องค์ความรู้ใหม่ เพื่อสามารถนาการเป็นองค์
ความรู้ที่เป็นสากลสามารถนาไปพัฒนาหลักสูตรและบูรณาร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างมีระบบใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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Approaches for Sustainable Integrated Tourism Development in
Rayong Province, Thailand
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1.เพื่อตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 2.เพื่อวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนอุปสรรคและโอกาสของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง3.เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยองโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
เครื่องมือวิจัยดังต่อไปนี้มีเครื่องมือการวิจัยคือ แบบรายงานการศึกษาชุมชน แบบตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยว
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่มย่อย
ผลการวิจัยพบว่า
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดระยองได้แก่ ทะเลอ่าวไทยตะวันออกหาดแม่พิมพ์หาดสวน
สน ทะเลแหวก เกาะมันใน ทุ่งโปรงทอง วัดป่าประดู่ วั ดละหารไร่ วัดวังหว้า เทศกาลอาหารทะเล เทศกาลผลไม้
ตลาดประชารัฐ ปากน้าประแส กิจกรรมชิมอาหารทะเล ปั่นจักรยานริมหาดฝึกทาอาหารปลูกป่าชายเลน สักการะ
ศาลพระเจ้าตากสิน สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีโรงแรมโนโวเทล โรงแรมแมรีออท มีศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว
2. ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ใน
จังหวัดระยองจุดแข็งคือ ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นมีวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตประมงและสวนผลไม้เป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
corridor: EEC)เป็นเส้นทางกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญของโลก เป็น
ประตูสู่การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา) มีรถไฟความเร็วสูงมี
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่ทันสมัย มีความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมศาสนาภูมิปัญญาจุดอ่อน คือ ขาดแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขาดคณะกรรมการการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขาดแผนการ
ตลาดดิจิตอล ขาดแผนการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มีแรงงานต่างด้าวเป็นจานวนมาก ภาคเอกชนขาดองค์ความรู้
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โอกาส คือ กระแสโลกด้านการท่องเที่ยว เชิงกีฬา เชิงอาหาร เชิงธรรมชาติ เชิง
วัฒนธรรม เชิงเกษตร เชิงนิเวศกลุ่มตลาดเป้าหมายจีน 1,400 ล้านคน กลุ่มตลาดเป้าหมายอินเดีย 1,500 ล้านคน
กลุ่มตลาดเป้าหมายฮาลาล 2,000 ล้านคน มีระบบโลจิสติกส์จีนมุ่งตะวันออก มีระบบอีคอมเมิร์ซบนอินเตอร์เน็ต
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อุปสรรค คือไม่สนับสนุนเครือข่าย Wi-Fi ให้ครอบคลุมภาครัฐไม่สนับสนุนการเงิน ภาครัฐไม่สนับสนุนด้านการสร้าง
เครือข่ายดิจิตอล มีภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภัยแล้ง มีผู้ก่อการร้ายสากลโรคระบาดขนยาเสพติดผ่านประเทศ
และมีแหล่งท่องเที่ยวคู่แข่งโดยรอบ
3. ผู้วิจัยนาเสนอผลการสังเคราะห์ TOWS เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน ในจังหวัดระยอง โดยได้นาจุดแข็งด้านทรัพยากรมาบูรณาการกับโอกาสที่จังหวัดระยองจะได้รับเพื่อ
กาหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ได้แก่ การสร้างแบรนด์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองและนา
จุดอ่อนมาผนวกกับโอกาสด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง การสร้างแบรนด์จังหวัดระยองเป็น
ศูนย์กลางผลไม้โลก เป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางทะเลเป็นศูนย์อาหารทะเลโลก การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การท่องเที่ยวฮาลาล การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และผู้วิจัยจะนาจุดอ่อนมาบูรณาการกับอุปสรรคเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
ระยอง
Abstract
The purposes of this researchwere to ( 1) conduct the tourism resource audit of Rayong
province,Thailand ( 2) conduct the SWOT analysis of the sustainable integrated tourism
development of Rayong province(3) study the development approaches of sustainable integrated
tourism in this area. Quantitative research was used in this study with these research instruments:
Community Study and Tourism Resource Audit and checklists, In- depth Interview guideline and
Focus Group techniques. The results of the research were as follows:
1. The major tourism resources of Rayong Province were Thai eastern coast of the gulf of
Thailand, Mae Pim beach, Hat Suan Son, Talewak, Man Nai island, Thung Prong Thong, Pa Pradu
temple, Lahan Rai temple, Wang Wa temple, seafood festival, fruit festival, public people market,
Paknam Prasae, seafood testing, beach biking, cooking school, mangrove reforestation, King Tak Sin
shrine, Prince Chumporn shrine, Novotel hotel, Marriot hotel, visitor center.
2. Results of SWOT analysis to develop sustainable integrated tourism in Rayong, Strengths
: location in the world economic region as well as in Eastern Economic Corridor (EEC), King Tak Sin
the Great’ s path for independences, significant world fruit production, gateway to eastern coast
tourism, U- Ta- Pao airport( Rayong- Pattaya) , High speed train, modern logistics system, biological,
religious and wisdom diversity. Weaknesses : lack of strategic plan to develop sustainable tourism,
lack of destination management organization, lack of digital marketing plan, lack of resource
sustainable maintenance plan, foreign labors, lack of knowledge to manage tourism in private
sector. Opportunities: world trends in sport tourism, food tourism, nature sport, culture sport, agroปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
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tourism, ecotourism, 1,400 millions Chinese market, 1,500 millions Indian market, 2,000 millions of
Halal market, regional logistics system, E-Commerce via Internet.Threats: lack of Wi-Fi system, lack
of financial support from public sectors, lack of digital networking, natural disaster, earthquake,
draught, terrorism, epidemics, drug trafficking, destination competitor.
3. The results of TOWS to develop sustainable tourism in Rayong, Strengths plus
Opportunities to build strategic plan, creating Rayong’s tourism brands : (1) Rayong will be world
fruit hub, marine tourism hub, world seafood tourism hub, food tourism hub, Buddhism tourism,
sport and adventure tourism, spiritual tourism, Halal tourism, historical tourism. Tourism
development will be conducted according to Sufficiency Economy Principles.
Keywords : Integrated Tourism, Sustainable Tourism, Strategic Plan for Sustainable Tourism
Development

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในปีพ. ศ. 2559
รายได้จากการท่องเที่ยวมีอัตราร้อยละ 10.2 ของ GDP โลก (สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก:
WTTC, 2560)อนึ่ง องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)ได้พยากรณ์ว่าในปี พ.ศ.
2573 จะมีนักท่องเที่ยวนานาชาติจานวน 1,800 ล้านคนโดยภูมิภาคยุโรป มีนักท่องเที่ยว 744 ล้าน
คน ในขณะที่ ภู มิ ภ าคเอเชีย และแปซิ ฟิ ก มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 535 ล้ า นคนประเทศไทยเป็น จุด หมาย
ปลายทางที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้
ประเทศไทยเป็ น จุ ด หมายปลายทางที่ มี เ อกลั ก ษณ์ แ ละมี ชื่ อ เสี ย งระดั บ นานาชาติ
กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกในพ.ศ.2559
และในปี พ.ศ. 2560 ยังเป็นเมืองที่มีอาหารริมทาง (Street Food) ที่ดีที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีการให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและจิตใจเช่นเดียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุก
ภูมิภาคของโลก
ภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียนสามารถ
เชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มีประชากรจานวนมากและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สูงโดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเชียและประเทศแถบแปซิฟิกคิด
เป็น 1 ใน 3 ของมูลค่า GDP ของโลกนอกจากนี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยอง) ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศได้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
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อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญประกอบด้วยท่าเรือ
พาณิชย์แหลมฉบังท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดทางหลวงพิเศษระหว่างเมือ งมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่
และสนามบินอู่ตะเภา รวมทั้งยังมีพื้นที่เพียงพอสาหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจึง
สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Eastern Economic corridor:
EEC) เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนาของเอเชียที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนการ
พัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนาของเอเชียซึ่งจะมีการ
แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เขตที่อยู่อาศัย โดยจังหวัดระยองถูกกาหนดให้
เป็น “เมืองนานาชาติมาตรฐานโลก น่าอยู่ที่สุดในอาเซียน เมืองธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เน้นการ
วิจัยด้านอาหาร ไบโออีโคโนมีและปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี้ย่อมจะเชื่อมต่อการพัฒ นาการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่
จังหวัดระยองซึ่งอยู่ใกล้สนามบินแห่งชาติทั้ง 2 แห่งคือสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา
จังหวัดระยองมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีศักยภาพและความ
พร้อมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยองที่โดดเด่นได้แก่แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติเช่นชายฝั่งทะเลและหาดทรายขาวสวยงามแหลมแม่พิมพ์หาดแม่ราพึงหาดสวนสน อ่าว
ไข่ เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอุทยาน-ป่าเขา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
หญ้ า -เกาะเสม็ ด และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาชะเมา-เขาวงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมเช่นวัดลุ่มวัดป่าประดู่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่พระเจดีย์กลางน้า วัดละหารไร่ วัดวังหว้า วัดสาร
นารถธรรมารามศาลสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห นั ง ใหญ่ วั ด บ้ า นดอนแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
การเกษตร-โฮมสเตย์ เช่น การท่องเที่ยวชมสวนผลไม้ การล่องเรือชมหิ่งห้อยแม่น้าประแส ตลอดจน
การพักแบบโฮมสเตย์(Homestay)และสถานที่อื่นๆ เช่น สนามกอล์ฟระดับ International Standard
ในพื้นที่อาเภอบ้านฉาง อาเภอปลวกแดง อาเภอวังจันทร์และมีศูนย์สินค้า OTOP ตลาดน้าเกาะกลอย
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าเป็นต้น พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ยางพารา มันสาปะหลัง สับปะรด ทุเรียน
เงาะ มังคุด จะเห็นได้ว่าจังหวัดระยองเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูกโดยเฉพาะผลไม้ ซึ่งสร้างชื่อเสียง
ให้กับจังหวัดระยองเป็นอย่างมากมีวิถีการประมงทั้งน้าเค็ม น้าจืดและน้ากร่อยที่หล่อเลี้ยงชาวระยอง
มาเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ตามปัญหาที่จังหวัดจะต้องเร่งรัดในการแก้ไขเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การอย่ างยั่ งยื น ได้แก่การบุ กรุ กชายหาดและพื้นที่ส าธารณะชายหาดที่มีความยาวประมาณ 100
กิโลเมตรทาให้การดูแลทาได้อย่างไม่ทั่วถึงจาเป็นต้องมีการจัดระเบียบปัญหาขยะและความสะอาด
บริเวณชายหาดและเกาะแก่งเกือบทุกหาดของจังหวัดระยองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ปัญหาการเอารัดเอา
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เปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆคุณภาพและมาตรฐานของโรงแรมและที่พักไม่เหมาะสมกับระดับ
ราคาโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวการเอาเปรียบด้านที่พักราคาสิ นค้าอาหารเครื่องดื่มการ
จาหน่ายสินค้าด้อยคุณภาพโดยเฉพาะปัญหาด้านความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยทางทะเลชายฝั่ง
ผู้ วิจั ย ตระหนั กถึงความจ าเป็นในการสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่ อเป็น แผนที่นาทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยองในภาพรวมจึ งเห็นสมควรทาการวิจัยเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยองประเทศไทย” เพื่อนาไปสู่การกาหนด
รูปแบบและวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองตลอดจนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา เชิงอาหาร เชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร เชิงนิเวศ ในจังหวัดระยองมีความสาคัญอย่าง
ยิ่งและจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดระยองตลอดจนชุมชนท้องถิ่นในภาคตะวันออกและ
ภาคอื่นๆของประเทศไทยทั้งด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและใช้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นคานดีด
นาไปสู่การพัฒนาจังหวัดระยองในด้า นสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาจิตใจใน
แผนเดียวกันในภาพรวมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
2.เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของการพัฒนาการท่องเที่ยว แบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง
3.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ภาครั ฐ สามารถน าแนวทางการพัฒ นาการท่อ งเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่ งยื น ของ
จังหวัดระยองไปบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดในภาพรวมตลอดจนบูรณาการกับแผนปฏิบัติการ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ
“Thailand 4.0”(พ.ศ.2560-2570) และแผนพั ฒ นาระเบีย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวัน ออก (Eastern
Economic Corridor Development:EEC)
2. ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง ไปบูรณาการกับการวางแผนการตลาดดิจิทัลและการ
พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการตลาดและกระแสความ
นิยมของการท่องเที่ยวโลก
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3. ประชาชน สามารถวางแผนพัฒนาพื้นที่ของชุมชนทุกแห่งในจังหวัดระยอง เพื่อปรับ
จุดยืนของชุมชนให้สอดคล้องกับตลาดและกระแสการท่องเที่ยวโลก โดยสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ทาให้ชุมชน
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
4. นักท่องเที่ยว สามารถวางแผนการเดินทางและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เพื่อสร้างการพัฒนาท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม และการ
พัฒนาจิตใจอย่างยั่งยืน
5. สถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก สามารถนาเนื้อหาของแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง ไปปรับปรุงหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตเพื่อ
สนองความต้ อ งการของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) และสมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
วิธีดาเนินการวิจัย
ทาการศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รวบรวมแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง
ประเทศไทย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ทาการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ Primary Source ในภาคสนามดังนี้
1. ผู้วิจัยลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อทาการศึกษาชุมชนและตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของชุมชนโดยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่แบบรายงานการศึกษาชุมชน และแบบตรวจสอบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
2. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) การสั ง เกตการณ์ ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยโดยใช้ ก ารวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม
(Participatory Action Research: PAR) กับชุมชน ซึ่งมีผู้แทนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
และ กลุ่มนักท่องเที่ยวจานวน 32 คน
เครื่องมือ
1.ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและการประชุมกลุ่มย่อยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อทาการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในชุมชนเพื่อ
หาจุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยว แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ต่อจากนั้นจึงได้ร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณา
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การอย่างยั่งยืนทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาดังกล่าวโดยนาข้อมูลมาจาก
SWOT analysis มาทา TOWS เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืนจังหวัดระยองประเทศไทย
2.การตรวจสอบข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพผู้ วิ จั ย ท าการตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นข้ อ มู ล โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลการท่องเที่ยวของข้อมูลในด้านแหล่งเวลาแหล่งสถานที่และแหล่งของบุคคล(สุภางค์
จันทวานิช,2556 หน้า128 -129)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิจัยนี้ผู้ วิจัยได้นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาจัดความสาคัญจากกลุ่มของเนื้อหารวมถึงการวิเคราะห์จาแนกและสรุปประเด็นส าคัญ
(เอื้อมพรหลินเจริญ,2554)
2. ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าซึ่งกระทาโดยการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มา
ของข้อมูลในด้านเวลาสถานที่และบุคคลที่แตกต่างในจังหวัดระยองเพื่อพิจารณาว่าถ้าเก็บข้อมูลต่าง
เวลาต่างสถานที่และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่หากผลของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
โดยวิธีแบบสามเส้าไม่ได้ข้อค้นพบมาเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง (สุภางค์จัน
ทวานิช 2553 หน้า 128 -130)
3. ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล จากการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory action
research: PAR) จากผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งระดับผู้บริหารระดับ
ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT analysis วิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อร่วมกันกาหนด
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยองประเทศไทย
4.เขียนรายงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนจังหวัด
ระยองประเทศไทย
สรุปผลการวิจัย
บริเวณพื้นที่ศึกษา
จั งหวัดระยองเป็ น จั ง หวั ดที่ ตั้ ง อยู่ช ายทะเลภาคตะวั น ออกเป็น ที่ ตั้ งของโครงการพั ฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
โลก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ179 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร โดยที่พื้นที่ของ
ระยองนั้นครอบคลุมเนื้อที่รวมประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร่ พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ดอนและเนินเขา เป็นแหล่งอาหารทะเล มีสวนผลไม้และพืชไร่นานาชนิด
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เป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรมและเป็ น ที่ ตั้ ง ของโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก ซึ่ ง มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สาคัญ
จังหวัดระยองเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานับร้อยปีจึงมีหลักฐานปรากฎทั้งใน
ด้านศิลปะ โบราณคดี อารยธรรม ตลอดจนมรดกด้านวัฒ นธรรมต่างๆ จานวนมาก ตัวอย่างเช่น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนแล้ว จานวน 11 แห่ง ภาษาและวรรณกรรม คน
ระยองมีเสียงพูดและความหมายของคาพูดที่แปลกไปจากจังหวัดอื่ นอยู่มาก ถือเป็นเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาวระยอง มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง และยังมี
ประเพณีท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติกันในพื้นที่ เช่น ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีแข่งเรือยาวปักเฉลวหรือ
การบูชาแม่โพสพ การทาบุญลานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีวิ่งควาย และมีประเพณีที่ถือว่ามี
เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือ ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้าที่ปากน้าประแสร์ อาเภอแกลง มี
ศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ เช่น การราโทน ลาตัด ลิเก การแสดงหนังตะลุงคนของชาว
อาเภอบ้านค่ายเดิมนั้นชาวระยองประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรมเป็นหลักต่อมาเมื่อมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นจานวนมากมีแรงงานจากต่างจังหวัดหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละปีเป็นจานวนมาก
ประวัติศาสตร์ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาได้กล่าวถึงเมืองระยองในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะ
เสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ ในเดือนยี่ ปีพุทธศักราช 2309 พระยาว
ชิรปราการ หรือ พระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่ามุ่งสู่ตะวันออกมา
หยุดพักไพร่พลที่เมืองระยองและได้ปราบปรามคณะกรมการเมืองที่แข็งข้อจนยึดเมืองระยองได้ก่อน
เดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรีเพื่อยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าได้ในปีพุทธศักราช
2311
ชื่อเมือง “ระยอง” ไม่มีคาแปลในภาษาไทย สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคาในภาษาของชนเผ่า
ชอง ซึ่งจัดอยู่ในสายตระกูลมอญ-เขมร มีสมมุติฐานที่เชื่อกันว่าเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเผ่าหนึ่งซึ่งตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระยองและบริเวณชายทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย แถบจังหวัดตราด
จันทบุรี และระยอง
คาว่า “ระยอง” ซึ่งออกเสียงว่า “รา-ย็อง” ในภาษาชองมีความหมายว่า “เขตแดน” อีกนัย
หนึ่งกล่าวว่า “ราย็อง” ในภาษาชองมีความหมายว่า “ไม้ประดู”่ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็น
ป่าปรากฏอยู่ทั่วไปจนเป็นสัญลักษณ์ของท้องที่(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2558)
1.ผลการตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดระยอง
ระยองเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพและความพร้ อ มทางการท่ อ งเที่ ย วสู ง มี แ หล่ ง
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ มีลักษณะหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มมหาชัยชุ มพลและวัดราชบัลลังก์ (วัดทะเลน้อย) เมื่อครั้งเสด็จ
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ผ่านระยองไปเพื่อรวบรวมไพร่พล อนุสาวรีย์สุนทรภู่รัตนกวี 4 แผ่นดินในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาล
ที่ 1-4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของระยอง ขึ้นชื่อในเรื่องผลไม้นานาชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ
สละลองกอง กระท้อนและทุกปีทางจังหวัดระยองจัดงานเทศกาลผลไม้ ของดีเมืองระยองขึ้น และใน
แต่ละอาเภอที่ปลูกผลไม้ ก็จัดเช่นกัน มีให้เยี่ยมชิมรสชาติที่สดอร่อย เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดระยองเป็นที่โดดเด่น คือมีชายหาดทะเลที่สวยงามที่ยาวถึง 100
กิโลเมตร หาดพลา หาดแม่ราพึง หาดสวนสน หาดแม่พิมพ์ อ่าวไข่ หมู่เกาะที่สวยงามเป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะ เกาะเสม็ด ที่มีหาดทรายขาว สวยงามเลื่องชื่อทั่วโลก เกาะทะลุ เกาะมัน ใน เกาะมันกลาง
เกาะมันนอก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีน้าตกสวยงาม มีพันธุ์ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้มะค่าไม้
กฤษณา กล้วยไม้ป่าและไม้ประดับจาพวกต่างๆ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีวัดที่ขึ้นชื่อ เช่น วัด
ละหารไร่ วัดป่าประดู่ วัดลุ่ม วัดวังหว้า วัดสารนารถธรรมาราม การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศของจังหวัด
ระยองนั้น นับว่าโดดเด่นมาก คือ ทุ่งโปรงทอง สะพานรักษ์แสมศูนย์รวมของฝากอยู่ที่ตลาดบ้านเพ
เป็นตลาดที่รู้จักกันดี ทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ในด้านของทรัพยากรบริการนักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงจังหวัดระยองได้ทั้ง ทางบก ทางน้า ทางอากาศ ซึ่งมี สนามบินอู่ตะเภาและขนส่งระบบ
ราง ภายในจังหวัดระยอง มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวหลายประเภท เช่น โรงแรม โฮสเทล บูติค โฮ
เทลโฮมสเตย์ และ B&Bอีกทั้งยั งมีศูนย์ข้อมูล นักท่องเที่ยวซึ่งมีโ บรชัวร์แผนที่ป้ายเส้นทางไว้คอย
บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จั งหวัดระยองยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่
สาคัญของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและมีความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ได้แก่ ท่าเรือมาบตาพุด รถไฟทางคู่และสนามบินอู่ตะเภา รวมทั้ง
ยังมีพื้นที่เพียงพอสาหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจึงสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น
“ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor: EEC)” เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ชั้นนาของเอเชีย เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับมีความพร้อม
ทางด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานส าหรั บ รองรั บ การแข่ ง ขั น ในระดั บ สากล (ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2559,หน้า 1)
2. ผลการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยองประเทศไทย
สรุปได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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1.1 จุดแข็ง (Strength) ได้แก่ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืนจังหวัดระยองได้แก่1) ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก
2) มีทรั พยากรท่องเที่ย วทางธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น ทุ่งโปรงทอง3) มีวัฒ นธรรมวิถีชีวิตประมง
การเกษตรและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อ4) เป็นเส้นทางกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราช 5) เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารที่สาคัญของโลก6) เป็นประตูสู่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก7) มีสนามบินอู่ตะเภาท่าเรือน้า
ลึ ก รถไฟทางคู่ 8) เป็ น ที่ ตั้ ง ของระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (Eastern Economic corridor:
EEC)9) มีระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่ทันสมัย
1.2 จุ ดอ่อน(Weakness) ได้แก่ปัจจัยที่เป็ น ข้อ ด้ อยภายในจั งหวัด ซึ่ง มีผ ลกระทบต่ อ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในปัจจุบันได้แก่1) ขาดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน2) ขาดคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3) ขาดแผนการตลาดดิจิตอล
เพื่อโฆษณาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4) ขาดแผนการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม5) ภาคเอกชนขาดองค์
ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6) เป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวจานวนมาก7) ผลผลิต
ทางการเกษตรผลไม้จากการเกษตรมีสารเคมียากาจัดศัตรูพืชตกค้าง 8)การประกอบการโรงแรมขาด
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับโรงแรมให้ได้มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย
2. การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก (External environment)ของการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
2.1 โอกาส (Opportunities) ของการพัฒนา ได้แก่ 1) กระแสโลกด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เป็น 1,800 ล้านคน2) กระแสโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร3) กระแสโลกด้านการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ4) กระแสโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา-ผจญภัย5) กระแสโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
6) มีดิจิตอลเน็ตเวิร์คบนอินเตอร์เน็ต ธุรกิจทุกอย่างทาออนไลน์ 7) มีกลุ่มตลาดเป้าหมายจีน 1,400
ล้านคน8) มีกลุ่มตลาดเป้าหมายอินเดีย 1,500 ล้านคน 9) มีกลุ่มตลาดเป้าหมายฮาลาล 2,000 ล้าน
คน 10) มีระบบโลจิสติกจีนมุ่งตะวันออก 11) มีฐานการผลิตทางด้าน อาหารทะเล อาหารแปรรูป
พืชผลทางการเกษตรเพื่อตลาดโลก 12) เป็นฐานการบินการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของโลก 13)
กระแสการท่องเที่ยวเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจากความยากจน14) ระบบนวัตกรรม
เทคโนโลยี อ อโตเมชั่ น (Industrial automation) ยกระดั บ การแปรรู ป เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว15) กระแสโลกด้านการท่องเที่ยวเป็นโอกาสใน
การเผยแพร่วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชาวโลก
2.2 อุ ป สรรค ได้ แ ก่ 1) รั ฐ บาลไม่ ส นั บ สนุ น เครื อ ข่ า ย Wi-Fi ให้ ค รอบคลุ ม 2) ภาครั ฐ ไม่
สนั บ สนุ น การเงิ น 3) ภาครั ฐ ไม่ ส นั บ สนุ น ด้ า นการสร้ า งเครื อ ข่ า ยดิ จิ ต อล4) มี ภั ย ธรรมชาติ เ ช่ น
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แผ่นดินไหวภัยแล้ง
5) มีผู้ก่อการร้ายสากลโรคระบาดผู้ขนยาเสพติดผ่านประเทศ6) ในภูมิภาค
มีสงครามเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม 7) มีแหล่งท่องเที่ยวคู่แข่งโดยรอบ
3.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง ประเทศไทย
จากผลของการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยองโดยการจัดทา SWOT Matrix และ TOWS เพื่อกาหนดกลยุทธ์
การพัฒนาดังกล่าวโดยการจับ คู่ปัจจัยหลัก 4 ด้านดังกล่าวได้แก่จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคทาให้
เกิดแนวทางหรือกลยุทธ์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 4 ประเภทดังนี้
3.1กลยุทธ์เชิงรุก (Strengths-Opportunities: SO)
3.1.1 แนวทางการสร้างแบรนด์สิ นค้าและบริการด้านการท่องเที่ย วของจังหวัด
ระยองให้เป็นศูนย์กลางผลไม้โลกเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลและเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล
โลก
3.1.2 แนวทางการต่อยอดของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
จังหวัดระยองโดยนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าภาคอุตสาหกรรมภาค
เกษตรเพื่อการแปรรูปของสินค้าให้มีความทันสมัยปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล
3.1.3 แนวทางการวางแผนการตลาดโดยนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
อาหารพุทธศาสนากีฬาผจญภัยจิตวิญญาณเกษตรและเชิงนิเวศเพื่อนาเสนอเป็นสินค้าบริการของการ
ท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยไปผนวกเข้ากับแอพพลิเคชั่นบน
อินเตอร์เน็ตเช่น TripAdvisor,Air B&B,Traveloka และอาจมีการนาเสนอขายสินค้าและบริการของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเช่นในรูปแบบประวัติศาสตร์วิถีพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ทางด้านอาหารโดยสร้างเป็นภาพยนตร์สื่อวีดีทัศน์และขายผ่านสื่อบันเทิงเพื่อเสริมสร้างความเป็น
ชาตินิยมให้กับคนทั่วโลก
3.2กลยุทธ์เชิงพลิกฟื้น (Weakness-Opportunities: WO)
3.2.1 การสร้างฐานข้อมูล องค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืนจังหวัดระยองเกิดการกระตุ้นจิตสานึกด้านความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและเป็นคน
จังหวัดระยอง
3.2.2 การสร้างแผนกลยุทธ์เพื่อต่อยอดในการสร้างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
การแปรรู ป สิ น ค้ า ทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรมการเกษตรโดยใช้ แ ผนการตลาดดิ จิ ต อลสร้ า งระบบสื่ อ
ความหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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3.3.3 การสร้างแผนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติให้ผสมกลมกลืนระหว่างทุน
นิยมและวิถีชุมชนเพื่อให้สอดคล้องและบูรณาการอย่างลงตัวและสร้างสรรค์
3.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเพื่อให้พัฒนาการท่องเที่ยว จากภายในและภายนอก
ชุมชนทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในรูปวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก
(SMEs) อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้าง Start Up และ Smart City ในอาชีพด้านการท่องเที่ยว ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและการท่องเที่ยว
เป็นพื้นที่ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
3.3 กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพชุมชน (Strengths-Threats: ST)
3.3.1 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืนในชุมชนในเมืองเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบของการมีส่วนร่วม
3.3.2 ส่งเสริมให้ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงโดยมีเหตุผลรู้จักประมาณมีความรู้บนพื้นฐานทางของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
3.3.3 การดูแลรั กษาสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติและทางวัฒ นธรรมในจั ง หวั ด
ระยองโดยให้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อยที่สุด
3.3.4 การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนให้คงความเป็นเอกลักษณ์
และเป็นอัตลักษณ์มิให้เสื่ อมสลายถึงแม้ว่าโลกจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ (Cultural Authenticity)ก็
ตาม
3.3.5 ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการและการมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนจังหวัดระยอง
3.3.6 ส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสานึกด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการพัฒนา
ด้านจิตใจในชุมชน
3.4กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม (Weakness-Threats: WT)
3.4.1 สร้างแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการก่อการ
ร้ายและฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงอบรมให้ความรู้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและกฎหมายที่ควรรู้
3.4.2 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรการท่ อ งเที่ ย วในก ารรองรั บ
นักท่องเที่ยวเพื่อการให้บริการที่ดีและนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้าอีก
3.4.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเพื่อรับวิกฤตและภัยพิบัติทุกรูปแบบอย่างมีสติ
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3.4.4 สร้างและกาหนดมาตรฐานของสินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล
จั ง หวั ด ระยองมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยวแบบบูร ณาการอย่ างยั่ ง ยืน มี ความ
หลากหลายทางชีวภาพศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอาหารวัฒนธรรมธรรมชาติพุทธศาสนา
กีฬาผจญภัยเกษตรและเชิงนิเวศกิจกรรมมหกรรมและบริการศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยว
โดยบู ร ณาการในแต่ล ะด้านให้ กับ ทุ กภาคส่ ว นที่ เกี่ยวข้อ งศั กยภาพการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนและ
ศั ก ยภาพด้ า นการสื่ อ ความหมายของการท่ อ งเที่ ย วแบบบู ร ณาการอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ น าเสนอ
ประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่ามีมูลค่าและเลอค่าให้แก่นักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะ
1. ควรวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง
ประเทศไทย
2. ควรพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12แผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ “Thailand 4.0” (พ.ศ. 2560-2570)และแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC)
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การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย
นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ1 สนอง ดีประดิษฐ์2

การทาวิจัยโดยทั่วไปต้องใช้สถิติให้เหมาะสมกับสมมติฐานและวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะ
วัดผล การทาวิจัย รวมทั้งต้องตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้งานสถิติแต่ละชนิดว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่ทั้งนี้เพื่อให้ผลการทดสอบเชื่อถือได้ ปัจจุบันปัญหาที่พบบ่อยคือนักวิจัยไม่
แน่ใจว่าจะใช้สถิติใด หรือ ใช้สถิติได้ถูกต้องหรือไม่อีกทั้งงานวิจัยหลายเล่มขาดการตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้นก่อนใช้งานการวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล จึงขอเรียนเสนอหลักการเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการเลือกใช้สถิติในการวิจัยดังนี้
การแบ่งประเภทของสถิติที่ใช้ในงานวิจัย
สถิติในความหมายของสาขาวิชา เมื่อใช้ลักษณะของการใช้สถิติในการ วิเคราะห์ข้อมูลเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา( Descriptive Statistics ) เป็นสถิติเกี่ยว
กับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ หรือคาอธิบาย
การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อแสดงความหมายในเชิงจานวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ เช่น เพศ อายุ
ความสู ง น้ าหนั ก รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือน เป็นต้น การนาข้อมูล เหล่ านี้มาจัดจาแนกตามประเภท
ลักษณะ และจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยต้องการทราบในรูปแบบของแผนภูมิ หรือแผนภาพต่างๆ
2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferen-tial Statistics ) การอ้างอิงผลการทดสอบสถิติที่ชุดข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างและอ้างอิงผลไปหาประชากร สถิติเชิงอนุมานจึงเป็นวิธีของการหา ข้อสรุป ( Infer )
จากข้อมูลจานวนมาก ของประชากรที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจานวนน้อยๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การสุ่มมาจากประชากรกลุ่มนั้น

การใช้สถิติในการวิจัย
1) การวิเคราะห์ผลแบบ Univariate Analysis ประกอบด้วย
เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรทีละตัว อาทิ การแจกแจงทางเดียว สัดส่วน ร้อยละ เปอร์เซ็นไทล์ เคไซล์
ควอไทล์

1,2

อาจารย์ประจาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate Analysis)
วัตถุประสงค์

ระดับการวัด

สถิติที่ใช้

บรรยายลักษณะประชากรหรือ
ตัวอย่าง

นามบัญญัติ(Nominal Scale)
เรียงลาดับ (Ordinal Scale)

ความถี่ ร้อยละ

อัตราภาค (Interval Scale)
อัตราส่วน(Ration Scale)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง

2.) การวิเคราะห์ผลแบบ Biivariate Analysis เป็นการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร
2 ตั ว แปร ร่ ว มกั น ซึ่ ง มี ทั้ ง แบบใช้ พ ารามิ เ ตอร์ แ ละแบบไร้ พ ารามิ เ ตอร์ ในบางครั้ ง นั ก วิ จั ย อาจ
จาเป็นต้องพิจารณาถึงการใช้สถิติแบบไร้พารามิเตอร์ทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัด และไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ข้อตกลงเบื้ องต้น โวลโฟวิท (Wolfowitz, 1942: 147-162) บุคคลแรกที่ ได้นาสถิติแบบไร้
พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) มาใช้โดยไม่เกียวข้องกับค่าของพารามิเตอร์ แต่สัมพันธ์กับ
แบบของสมมติฐานที่ ต้องการจะทดสอบ ทั้งนี้เนื่องจาก สารวม จงเจริ ญ (2548: 2) 1) ตัวแปรที่
ต้ อ งการวั ด อยู่ ใ นมาตรวั ด ระดั บ ใดก็ ไ ด้ ( Nominal Scale, Ordinal Scale, Interval Scale หรื อ
Ratio Scale) 2) ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารแจกแจงแบบใดก็ ไ ด้ (Free
Distribution) 3) ประชากรแต่ละกลุ่มที่ นามาศึกษา ไม่จาเป็นต้องต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน 4)
กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก 5)การคานวณง่ายไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่าย แต่มีข้อกาจัด การนาสถิติแบบ
ไร้ พารามิเตอร์มาทดสอบจะทาให้ประสิทธิภาพการทดสอบนัยสาคัญต่าลง มีความไวในการทดสอบ
น้อยกว่าการทดสอบโดยใช้สถิติแบบใช้พารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ 2 ตัวแปร Bivariate Analysis
วัตถุประสงค์

ตัวแปรที่ 1

ตัวแปรที่ 2

สถิติที่ใช้

ประเภท
พารา

ไ ร้ พ า
ร า ม
มิเตอร์ มิเตอร์
เพื่อหา
ความสัมพันธ์
ของข้อมูล

อัตราภาค (Interval
Scale) /อัตราส่วน
(Ration Scale)

อัตราภาค (Interval
Scale) อัตราส่วน
(Ration Scale)

Pearson
Correlation

✓

นามบัญญัติ/เรียงลาดับ นามบัญญัติ/เรียงลาดับ Chi Squares
(Nomimal/Ordinal (Nomimal/Ordinal
Scale)
Scale)

✓

เรียงลาดับ (Ordinal
Scale)

เรียงลาดับ (Ordinal
Scale)

Spearman Rank

✓

เรียงลาดับ (Ordinal
Scale) (2 ลาดับ)

เรียงลาดับ (Ordinal
Scale) (2 ลาดับ)

Techachoric
Correlation

✓

3.) การวิเคราะห์ผลแบบ Multivariate Analysis เป็นการวิเคราะห์ที่ใช้การวิเคราะห์ตัว
แปรมากกว่า 2 ตัวแปร ขึ้นไปในคราวเดียวกัน วัดจากหน่วยเดียวกัน ไม่ใช่การวิเคราะห์แบบแยกส่วน
ซึ่งทาให้ข้อผิดพลาดประเภท 1 (Type I Error) สูงขึ้น ทั้งนี้สามารถจาแนกได้ตามวัต ถุประสงค์การ
วิจัยและเงื่อนไขที่ต่างกัน ดังนี้

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January- April 2019: ISSN 2465-3578
247

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis )
วัตถุประสงค์

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ สถิติ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Mutiple Regression)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์/
สาเหตุ

1 ตัวแปร
เชิงปริมาณ

K ตัวเชิง
คุณภาพ

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (K
- way Anova)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
จาแนก

1ตัว เชิง
คุณภาพ

เชิงปริมาณ

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิ
สติค (Logistic Regression
Analysis)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์/
สาเหตุ

2 ตัวแปร
ขึ้นไป เชิง
ปริมาณ

K ตัวแปรขึ้น
ไป เชิง
คุณภาพ

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุคูณ (K-way MANOVA)

การวิเคราะห์กลุ่มเป็นกลุ่ม ย่อยตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป

-

การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster
analysis)

วิเคราะห์องค์ประกอบ

-

การวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor analysis)

-
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis ) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

สถิติ

วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของ ตั ว เชิงปริมาณ
ท านายหลายระดับ ที่ มี ต่อตัว
แปรตาม ซึ่ ง ตั ว ท านาย มี
โครงสร้ า งเป็ น ระดั บ ลดหลั่น
(Hierarchical)

เชิงปริมาณ

การวิเคราะห์พหุระดับ( Hierarchical
Linear Model: HLM : HLM )

โมเดลความสัมพันธ์

เชิงปริมาณ

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ส้ น ท า ง (Path
Analysis)

เชิงปริมาณ

ดังนั้นการเลือกใช้สถิติในการวิจัยต้องคานึงถึงตัวแปร การวิเคราะห์ตัวแปรดียว สองตัวแปร
หรือ หลายตัวแปร การวิเคราะห์ที่มีตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม การวิเคราะห์กลุ่มองค์ประกอบ การ
วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์การวัดผลตัวแปร ข้อตกลงเบื้องต้นที่เป็นไป
ตามข้อกาหนดของการเลือกใช้สถิติ ทั้งนี้เพื่อนักวิจัยจะได้รับข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวัดผล
เอกสารอ้างอิง
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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คำแนะนำกำรส่งรำยงำนวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร
เพื่อลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิจัยมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารระดับชาติซึ่งมี วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อมูลเบื้องต้นของวำรสำร
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน (3ฉบับ/ปี) โดย
มีกาหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม
2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ สาหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา
นโยบำยพิจำรณำกลั่นกรองบทควำม
1. วารสารวิ จั ยมหาวิ ทยาลั ยเวสเทิ ร์ น มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ รั บพิ จารณาบทความวิ ชาการ
(Academic Article) บทความวิจั ย (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)
กระบวนกำรพิจำรณำกลั่นกรองบทควำม
บทความที่จะได้รับการพิจ ารณาตีพิมพ์จะต้องผ่ านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้
1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพงาน
วิชาการ และประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
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จะดาเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้
ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Peer Review)
4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิ ว่าบทความนั้นๆควรนาลงตีพิมพ์ หรือควรจะส่ งให้ ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการตีพิมพ์
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
ข้อกำหนดในกำรเตรียมต้นฉบับบทควำม
➢ ขนำดกระดำษ A 4
➢ กรอบของข้อควำม ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิ้ว ขอบล่าง
1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
➢ หมำยเลขหน้ำ ให้ใส่ไว้ในตาแหน่งด้านขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
➢ ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด 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 บทความ
ภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย ด้วย Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point และพิมพ์ตามที่กาหนด
ดังนี้
➢ ขนาดกระดาษแยกเป็นคอลัมน์เดียว
รำยกำร
ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ (Title)
ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน
ชื่อบทคัดย่อ

ลักษณะตัวอักษร
รูปแบบกำรพิมพ์
ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ กาหนดตรงกลาง, ตัวหนา
(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
ตัวหนา
กาหนดตรงกลาง
(ไม่ ต้ อ งระบุ ต าแหน่ ง การ
พิมพ์หรือคานาหน้าชื่อ)
ตัวปกติ
ด้านล่างการอ้างอิง
ตัวหนา
กาหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

ขนำดตัวอักษร
ขนาด 18 point,
ขนาด 14 point

ขนาด 14 point
ขนาด 16 point
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ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย
คาสาคัญ (Keywords)
ใช้ตัวอักษรภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาบทความ
หัวข้อใหญ่
หัวข้อรอง
เนื้อหา
ข้อความในภาพและตาราง
ข้อความอ้างอิง (ด้านล่าง)

ตัวธรรมดา
ตัวหนา สาหรับหัวข้อ
ตัวปกติ สาหรับเนื้อหา
*ประมาณ 4-5 คา

ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
กาหนดชิดชอบซ้าย

ขนาด 14 point
ขนาด 14 point

ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ

กาหนดชิดซ้าย
ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
-

ตัวปกติ
ปกติ

-

ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 14 point
ขนาด 14 point

2. ส่วนประกอบของบทควำม
1. บทควำมวิชำกำร หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนาเสนอให้ชัดเจนและมีลาดับ เนื้อหาที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูร ณ์
โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่าง)
1.1 ชื่อเรื่อง (Title)
1.2 บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ให้มีจานวนคาควรอยู่ระหว่าง 200-300 คาควรเป็น
บทคัดย่อที่สั้น ใช้คาได้กระชับและให้สาระสาคัญตรงประเด็น
1.3 คาสาคัญ (Keywords) ระบุคาที่เป็นคาสาคัญของเนื้อหาเหมาะสมสาหรับนาไปใช้
เป็นคาค้นในระบบฐานข้อมูลทั้ง
1.4 บทนา (Introduction) เป็นส่วนแนะนาและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของ
เนื้อหารวมทั้งระบุ ถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
1.5 เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นย่อยๆ
และมีการจัดเรียงลาดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
1.6 สรุป(Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดย
มีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นาเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
1.7 เอกสารอ้ างอิ ง (Reference) เขี ยนบรรณานุ ก รมในรู ป แบบAPA (American Psychological
Association)
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2. บทควำมวิจัย ควรมีการนาเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
21. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
2.2 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุชื่อนามสกุลของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไม่ต้องระบุตาแหน่งหรือคานาหน้าชื่อแต่ให้ระบุงานประจาและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ
2.3 บทคั ด ย่ อ (Abstract) ควรมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยเขี ย นเป็ น ภาษาไทยก่ อ น
ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือการสรุปสาระสาคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์
วิธีการ และผลการวิจัย)
2.4 คาสาคัญ (Keyword) ระบุคาที่เป็นคาสาคัญของเนื้อหาเหมาะสมสาหรับนาไปใช้เป็นคาค้นใน
ระบบฐานข้อมูล
2.5 บทนา (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสาคัญของปัญหา และเหตุผลที่นาไปสู่
การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.6 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
2.7 วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดาเนินการวิจัย
อย่างละเอียดและชัดเจน
2.8 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลาดับขั้นของการวิจัย
การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ
อย่างชัดเจน
2.9 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัย
ให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาการวิจัย
2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระสาคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนา
ผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์
2.11 เอกสารอ้ า งอิ ง (Reference) เขี ย นบรรณานุ ก รมในรู ป แบบของ APA (American
Psychological Association)
3. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
วารสารวิจั ย มหาวิทยาลั ย เวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ใช้รูปแบบการอิงของ APA
(American Psychological Association)
3.1 กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ (In text citation)
ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format)
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ภาษาไทย
(ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า)
ภาษาอังกฤษ
(นามสกุล, ปี ค.ศ.)
3.2 อ้ำงอิงในเนื้อหำจำกสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ตำรำ เอกสำร)
กรณีผู้แต่งคนเดียว
การอ้างอิงให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย
เครื่องหมาย (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมาย (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้องความที่
อ้างอิง เช่น
(ประเวศ วะสี, 2546, หน้า 64)
กรณีที่สรุปเนื้อหำมำหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า
เช่น
(ประเวศ วะสี, 2546)
กรณีที่ผู้แต่งใช้ฐำนันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ นาหน้าให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้าหนังสือ
เช่น
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540)
กรณีผู้แต่งมียศทำงทหำร ตำรวจ ตำแหน่งทำงวิชำกำร คาเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่
เช่น ศาสตราจารย์กุลพล แสงจันทร์ เป็น
(กุลพล แสงจันทร์, 2540)
กำรอ้ำงอิงเอกสำรหลำยเรื่อง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีที่
พิมพ์จากน้อยไปหามาก
เช่น
(กุลพล แสงจันทร์, 2544; 2545)
กรณีผู้แต่ง 2 คน
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยเครื่องหมาย (,) เว้นวรรคหนึ่ง ตามด้ว ย
“และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผู้แต่งคนที่ 2
เช่น
(จินตนา ลาภเจริญ, และประไพ จันดี. (2550).
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นหนึ่งวรรคตา มด้วย
ตัวอักษรชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยเครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค
ตามด้วยชื่อสกุลคนที่ 2 แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด
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เช่น
(William, R., & Sales, B. D., (2008)
กรณีผู้แต่ง 3-6 คน
ชาวไทยใช้ชื่อ ชื่อสกุล คั่นเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรคหน้าผู้แต่งทุกคน และใช้คาว่า
“และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย
เช่น
(กุลพล แสงจันทร์, เกียรติขจร เจริญยิ่ง, และสมหญิง ใจซื่อ. (2544).
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งทุกคน เว้นหนึ่ง
วรรคตามด้วยตัวอักษรชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และใช้เครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย
แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด
เช่น
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D. (2009).
กรณีผู้แต่งเป็นสถำบัน
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับรอง ลงมา
เช่น
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544)
เอกสำรไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง
ให้ลงชื่อแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ และเลขหน้า
เช่น
(การค้าการลงทุน, 2544, หน้า 16)
กรณีไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณำธิกำร
ให้ลงรายการด้วยชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม”
“ผู้เรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล”
เช่น
(ดวงแก้ว มั่นใจ, บรรณาธิการ, 2546)
(Shah & Ratcliffe, editor, 2003)
อ้ำงอิงในเนื้อหำจำกโสตทัศนวัสดุ
ให้ ล งรายการชื่อผู้ รั บ ผิ ดชอบหรือผู้ ผ ลิ ต ตามด้ว ยเครื่องหมายจุล ภาค (,) ปีที่ผ ลิ ต ตามด้ว ย
เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และลักษณะของโสตทัศนวัสดุ
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เช่น
(สานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544: CD-ROM)
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ จำกระบบสำรสนเทศออนไลน์ (WWW.)
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้นข้อมูล
เช่น
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2547)
(western university, 2005)
4. กำรเขียนบรรณำนุกรม
4.1 หนังสือ
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
4.2 บทควำมวำรสำร
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวำรสำร. ปีท.ี่ หน้าแรก-หน้าสุดท้ายที่อ้างถึง
-วำรสำรสืบค้นจำกฐำนข้อมูลไทย
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวำรสำร, ปีที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย, ค้นเมื่อ วัน
เดือน ปี, จาก URL หรือ ชื่อฐานข้อมูล
4.3 รำยงำนกำรประชุม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ประชุม). ชื่อเรื่อง. วัน เดือน พ.ศ.(หน้า). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
4.4. วิทยำนิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยำนิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชื่อ
มหาวิทยาลัย, เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย
4.5 บรรณำนุกรมจำกเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปีที่เผยแพร่ข้อมูล ). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี
พ.ศ.,จาก htt://www.
4.6 บทควำมในนิตยสำร หรือ หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่งหรือชื่อคอลัมน์. (วัน เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อนิตยสำรหรือ หนังสือพิมพ์, ปีที่, หน้า.
กรณีภำษำอังกฤษ จะใช้ว่า ปี,เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp.
4.7 กำรเขียนบรรณำนุกรมแผ่นพับ
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. (ปี). ชื่อเรื่อง. [แผ่นพับ]. สถานที่พิมพ์: ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต.
4.8 อ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี/เดือน/วัน). ตาแหน่ง. สัมภาษณ์.
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กำรส่งต้นฉบับ
ผู้เ ขีย นส่ง ไฟล์ต้น ฉบับ บทความ(Microsoft Word) และแบบฟอร์ม นาเสนอบทความเพื่ อ
พิจ ารณา ตีพิมพ์ในช่องทางของวารสารระบบออนไลน์ (Online Submission) เท่านั้น
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่าน
การพิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอกเมื่อผลการประเมิน
ผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2562 | Vol5,No.1 January-April 2019: ISSN 2465-3578
258

