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การฝึกอบรมและพัฒนาในภาครัฐและภาคเอกชน

Training and the Development in the Public and Private Sectors

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สวงค์ เศวตวัฒนำ*

บทคัดย่อ
	 วัตถุประสงค์ของบทความนี้	เพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม	และพัฒนาในภาครัฐและ

ภาคเอกชน	เนื่องจากมีข้อจ�ากัดบางอย่าง	ผู้เขียนจึงได้เน้นเฉพาะบางประเด็นของการฝึกอบรมและพัฒนา

ที่มีประโยชน์อย่างมากเท่าน้ัน	กล่าวคือบทความนี้จะเน้นในเรื่องต่อไปน้ี	หลักของการเรียนรู้	ลักษณะของ 

ผูใ้ห้การฝึกอบรมทีด่	ีปัจจัยท่ีเอือ้ให้การฝึกอบรมประสบความส�าเรจ็	และวธิกีารให้การฝึกอบรมกบัการพฒันา

	 ผู้เขียนหวังอย่างมากว่าผู้อ่านจะสามารถน�าความรู้จากเรื่องนี้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์	อย่างไร

ก็ตามเม่ือน�าไปใช้ควรจะต้องค�านึงถึงวัฒนธรรมไทยประกอบด้วย	เพราะเนื้อหาทั้งหมดในบทความนี้เป็น

ข้อเขียนจากนักวิชาการในโลกตะวันตก

ค�าส�าคัญ	 :	การฝึกอบรม	การพัฒนา	หลกัการเรยีนรู	้ผูใ้ห้การฝึกอบรมทีดี่	วธีิการให้การฝึกอบรมและพฒันา

Abstract
	 This	paper	is	designed	to	provide	the	readers	with	the	up-to-date	subject	germane	to	the	

training	and	development	in	the	public	sector	and	the	private	sector.	Because	of	some	restraints,	

the	writer	will	focus	only	on	some	aspects	of	the	training	and	development	deemed	highly	useful.	

That	is	to	say,	the	paper	will	cover	the	following	aspects:	principles	of	learning,	characteristics	of	

good	trainers,	factors	conductive	to	successful	training,	and	training	and	development	methods.	

The	writer	has	high	hope	that	the	readers	are	in	a	position	to	put	the	knowledge	from	article	into	

practice;	however,	while	making	use	of	the	knowledge	on	the	training	and	development,	the	

readers	should	take	the	Thai	culture	into	account	due	to	the	fact	that	all	the	subject	matter	in	the	

article	is	based	on	the	writings	of	the	authors	in	the	Western	world.	

Keywords	 :	training	;	development	;	principles	of	learning	;	good	trainer	;	training	and	development	 

	 	 method

*รองศาสตราจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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	 ในการให้การฝึกอบรม	ผู้ให้การฝึกอบรม 

ไม ่ควรจะใช ้วิธีการกระโดดข ้ามข้ัน	 แต ่ควร 

ด�าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน	สิ่งที่ใช้สอนควรจะ 

จัดเป็นล�าดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผล	โดยเริ่มจาก 

ส่ิงทีเ่ป็นรปูธรรม	(concrete)	ไปสูส่ิง่ท่ีเป็นนามธรรม	

(abstract)	จากสิ่งที่เรียนรู้อย่างง่ายๆ	ไป	ไปสู่สิ่งที่

สลบัซบัซ้อนและจากสิง่ทีรู่แ้ล้วไปสูส่ิ่งทีย่งัไม่รูเ้หล่า

นี้	เป็นต้น

 4. บุ ค ค ล เ รี ย น รู ้ โ ด ย ก า ร ป ฏิ บั ติ  

(Learning by doing)

	 ผู ้ ให ้การฝ ึกอบรมท่ีไม ่มีประสบการณ  ์

มักจะสับสนระหว่างการบรรยายกับการสอน	 

การบรรยายก็ดี	 การสาธิต	 (demonstrating)	

ก็ดี	 อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอน	

(teaching	process)	แต่ไม่ใช่ทัง้หมด	“กระบวนการ

สอน”	นั้น	จะคลุมรวมเอาเรื่องการให้ผู้เรียนหรือ 

ผู ้รับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติจริงด้วย	 เช่น	การ

สอนวิธีว ่ายน�้าก็ ดี 	 การสอนวิธีขี่จักรยานก็ ดี	 

หาได้ผลไม่ถ้าไม่ให้ผู้เรียนลงมือว่ายน�้าจริงๆ	และ 

ขี่จักรยานจริงๆ	ด้วย

 5. บุคคลยิ่งได้ใช้สิ่งที่เรียนไปบ่อย

มากเท่าใด เขาจะจดจ�าและเข้าใจมันมากขึ้น

เท่านั้น

	 คนเรามักจะลืมสิ่งท่ีไม่ได้ใช้	การที่ผู้สูงอายุ

จ�าเหตุการณ์ในอดีตท่ียาวนาน	(remote	events)	 

ได้ดีกว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดข้ึน	(recent	events)	

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู ้สูงอายุได้เล่าเหตุการณ์

ต่างๆ	ในอดีตให้ลูกหลานหรือผู้คนทั่วไปฟังบ่อยๆ	

เป็นเวลายาวนาน	จึงไม่มีการลืม	ด้วยเหตุนี้เอง 

ผู ้ให้การฝึกอบรมจะต้องให้ผู ้รับการอบรมได้มี

โอกาสได้ใช้และท�าซ�้าบ่อยๆ	ถ้าเป็นไปได้การท�า

ซ�้าในสถานการณ์ต่างๆ	ที่ต่างกันจะได้ผลมากกว่า

หลักการเรียนรู้
	 ในการที่จะเป็นผู ้ให้การฝึกอบรมที่ดีนั้น	 

ผู ้ให้การฝึกอบรม	 (trainers)	ควรจะมีความรู ้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้เป็นอย่างดี	 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักการเรียนที่เป็นพื้นฐาน

ส�าคัญ	ซึ่งมีดังต่อไปนี้	 (Goetsch	and	Davis.	 

2006	:	391-392)	

 1. บคุคลจะเรยีนได้ดทีีส่ดุกต่็อเมือ่เขา

มีความพร้อมที่จะเรียน

	 เราไม่สามารถจะบังคับให้พนักงานเรียน

อะไรก็ได้	 เราสามารถท�าได้แค่ท�าให้เขาต้องการ 

จะเรียน	ดังน้ันผู ้ให ้การฝึกอบรมต้องใช้เวลา 

ส่วนหนึ่งเพื่อกระตุ้น	(motivate)	ให้เขาต้องการ 

จะเรยีน	ก่อนท่ีเร่ิมการสอน	ผูใ้ห้การฝึกอบรมจ�าเป็น

ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่า	ท�าไมเขามี

ความจ�าเป็นต้องเรียน	และองค์การหรือบริษัทรวม

ทั้งตัวผู้รับการฝึกอบรมเองจะได้รับผลประโยชน์

ร่วมกันอย่างไร

 2. บุ คคลจะเรี ยนได ้ ง ่ ายขึ้ นมาก  

ถ้าหากว่าส่ิงที่เขาก�าลังเรียนมีความเกี่ยวพัน

กับสิ่งที่เขามีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว

	 เพราะฉะนั้นผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องสร้าง

สิ่งที่เรียนรู้ในวันน้ีลงบนสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในอดีต	

และสิ่งที่จะสอนหรือให้การฝึกอบรมในวันพรุ่งนี	้ 

ควรจะเ ก่ียวโยงกับสิ่ งที่ เขาได ้ เรียนมาแล ้ว 

เมื่อวานน้ี	ควรจะเร่ิมต้นกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ	

โดยการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาเสียก่อน	กล่าวสรุป	

ในการใช้หลักการเรียนรู้ในข้อนี้	ผู้ให้การฝึกอบรม

จะต้องใช้หลักการของ	 “กฎแห่งความสัมพันธ์”	

(Law	of	association)	นั่นเอง

 3. บุคคลจะเรียนได้ดีที่สุดในลักษณะ 

ที่เป็นไปทีละขั้น
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การท�าซ�้าในสถานการณ์เดิมๆ	ที่เหมือนกัน	อันนี ้

มีลักษณะเหมือนการเรียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	

ควรจะให้ผู้เรียนได้เห็นค�าศัพท์นั้นในประโยคต่างๆ	

จะดีกว่าการเห็นอยู่ในประโยคเดิมเพียงประโยค

เดียว

 6. ความส�าเร็จในการเรียนรู้จะกระตุ้น

ให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น

	 ความส�าเร็จในการเรียนรู ้ 	 ท�าให้ผู ้ เ รียน 

เกิดความรู้สึกท่ีเรียกว่า	“a	sense	of	success”	

ความรู ้สึกนี้	จะท�าให้ผู ้เรียนมีก�าลังใจที่จะเรียน 

เพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆ	ความรู ้ จึงเพิ่มขึ้นในบาง

ประเทศ	เช่น	ประเทศญี่ปุ ่น	ในวัยเด็กครูผู ้สอน 

จะสร้าง	a	sense	of	success	ให้เกิดขึ้นกับเด็ก 

ทุกคนเมื่อเด็กมีความรู้สึกเช่นนี้ติดอยู่กับตัว	จะ

ท�าให้เขาเป็นคนอยากรู ้อยากเรียน	 (inquiring	

mind)	ต่อไปเรือ่ยๆ	ตลอดชวีติทเีดยีว	ในมมุกลบักนั

ถ้านักเรียนไม่ประสบความส�าเร็จ	หรือมี	“a	sense	

of	 failure”	ติดอยู่	อาจจะท�าให้เขารู้สึกหมดหวัง	

หมดก�าลังใจและไม่อยากเรียน	ซึ่งตรงกับสุภาษิต

ที่ว่า	“if	courage	is	gone,	the	all	is	gone.”	ด้วย

เหตุนี้เองผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องท�าให้ผู้รับการ 

ฝึกอบรมรู ้สึกว่าตนประสบความส�าเร็จหรือได้ 

มองเห็นความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนอย่าง

ต่อเนื่อง

 7. บุ ค คลต ้ อ งก า รทราบผลหรื อ

ปฏิกิริยาป้อนกลับ (feedback) อย่างรวดเร็ว

และสม�่าเสมอ เพ่ือต้องการรู้ว่าการเรียนของ

เขาเป็นเช่นใด

	 เป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า	เมื่อใดที่มี

การสอบหรือทดสอบผู้เรียนต้องการทราบผลเร็วๆ	

การทราบผลเร็วท�าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 

ที่จะเรียน	และปรับปรุงการเรียนของตนเองให  ้

ดียิ่งขึ้น	ในการให้การฝึกอบรมก็เช่นกัน	ผู้ให้การ 

ฝึกอบรมต้องตระหนกัเรือ่งนีไ้ว้เสมอ	การให้ปฏกิริยิา

ป้อนกลับอาจจะท�าโดยเรื่องง่ายๆ	เช่น	เห็นด้วย 

กับสิ่งที่ เรียน	การตบไหล่เบาๆ	การชมเชยว่า	 

“ท�าได้ดีมาก”	เหล่านี้เป็นต้น	ปฏิกิริยาป้อนกลับ 

ที่ เป ็นทางการมีอาทิ เช ่น	 เมื่อสอบเสร็จก็รีบ 

รายงานผลการเรียนให้ผู้เรียนทราบโดยไม่ชักช้า	

ไม่ว่าจะใช้ปฏิกิริยาป้อนกลับในรูปใด	ผู ้ให้การ 

ฝึกอบรมจะต้องท�าอย่างรวดเร็ว	และท�าอย่าง 

ต่อเนื่องทีเดียว

	 ที่กล ่าวมาแล ้วเป ็นเ ร่ืองของหลักการ 

เรียนรู ้ทั่ วไปโดยไม ่ค�านึงถึงว ่า 	 ผู ้ เ รียนหรือ 

ผู้เข้ารับการอบรมจะอยู่ในวัยใด	แต่ถ้าผู้รับการฝึก

อบรมเป็นผู้ใหญ่	ผู้ให้การฝึกอบรมก็ควรจะเข้าใจ

หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่โดยเฉพาะด้วย	การวิจัย

ในต่างประเทศระบุว่า	การฝึกอบรมจ�านวนไม่น้อย 

ครั้งต ้องประสบความล้มเหลว	 เพราะเหตุว ่า 

ผู ้ให้การอบรมจัดการเรียนการสอนในลักษณะ 

ที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู ้ของผู ้รับ 

การฝึกอบรม	(ซึ่งเป็นผู้ใหญ่)	ในการฝึกอบรมนั้น	

ถ้าจะให้ได้ผลอย่างเต็มที่	ผู้ให้การฝึกอบรมหรือ 

ผู ้จัดการฝึกอบรม	จะต้องค�านึงปัจจัยต่อไปนี้	 

	(โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณทีีผู่เ้ข้ารบัการฝึกอบรม

เป็นผู้ใหญ่)	

 1. สไตล ์การเรียนรู ้ของแต ่ละคน 

(individual	 learning	styles)	คนเราแต่ละคน 

มีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน	กล่าวโดยทั่วๆ	ไปแล้ว	

คนเราจะเรยีนรูไ้ด้ดท่ีีสดุ	ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่

จาก	3	ลักษณะ	ต่อไปนี้

	 	1.1	โดยทางสายตาหรือโดยการได้เห็น

	 	1.2	โดยทางโสตประสาท	หรอืโดยการได้ยนิ

ได้ฟัง
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	 	1.3	โดยทางการเคลื่อนไหว	หรือโดยการ 

จับต้องสัมผัส	

	 ผู ้ที่ เรียนรู ้ ได ้ดีโดยอาศัยสายตาเหมาะ 

กับการเรียนการสอนแบบ	“ให้อ่าน”	ผู ้ท่ีเรียนรู ้ 

ได ้ ดีโดยการฟ ังเหมาะกับการเ รียนการสอน

โดย	“การอภิปราย”	หรือถกเถียงในชั้น”	 (class	

discussion)	ผู ้ที่เรียนรู้ได้ดีโดยการเคล่ือนไหว

เหมาะส�าหรับการเรียนการสอนแบบให้ทดลองท�า

หรือปฏิบัติจริงๆ	

	 ในการจัดการฝึกอบรมจึงต้องมีกิจกรรม 

ในการเรยีนการสอนให้หลากหลาย	เช่น	เริม่ต้นด้วย

การบรรยายส้ันๆ	โดยใช้ทศันอปุกรณ์	(visuals)	เข้า

ประกอบ	แล้วลงเอยโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ท�ากรณีศึกษา	(a	case	study)	หรือลงมือท�าจริงๆ	

พร้อมด้วยการอภิปรายผล	เป็นต้น

 2. ความอยากจะเรยีนรู ้(desire	to	learn)	

ในชั้นเรียนของการฝึกอบรม	ผู ้ให้การฝึกอบรม

จะต้องตอบค�าถามที่ว่า	“ฉัน	(ผู้เรียน)	จะได้อะไร

จากการเรียนบ้าง?”	ให้ได้	ผู้เรียนต้องการที่จะรู้ว่า	 

“ท�าไมเขาจะต้องรู ้ เรื่องนั้น	 เรื่องน้ี”	 เขาจะได้

ประโยชน ์อะไรจากการเรียนวิชานั้น	 วิชานี้ ”	 

และ	“เขาจะน�าความรู้เหล่าน้ันไปใช้ได้อย่างไร”	 

ผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องตอบค�าถามเหล่าน้ีแก่ 

ผู้เรียนอย่างกระจ่างชัด	ทั้งนี้ทั้งน้ันเพื่อประโยชน์

ในการจูงใจให้เขา	“มีความอยากจะเรียนรู้”	นั่นเอง

 3. การยอมรับในประสบการณ์แห่ง

ชวีติของผูเ้รียน	(recognition	of	life	experience)	

ผู้ใหญ่มีประสบการณ์ในชีวิตอันยาวนานเป็นผล

ท�าให้เขาติดยึดกับความคิดความเชื่อบางอย่าง

อย่างเหนียวแน่น	 และเกิดมีอคติในบางเรื่อง 

บางอย ่างจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงผู ้ ให ้การ 

ฝึกอบรมทั้งหลายจะต้องตระหนักและระลึกถึง

ความจริงข้อนี้ให้ได้

 4. การน�าไปใช้ปฏิบัติจริง	 (practical	

application)	ในการให้การฝึกอบรม	ควรจะให ้

ผู ้ เข ้ารับการฝ ึกอบรมมีโอกาสได ้ใช ้สิ่ งที่ เขา 

ก�าลังเรียนอยู่ให้ได้	คนส่วนใหญ่จะจ�าประมาณ 

ร้อยละ	10	ของสิ่งที่เขาได้อ่าน	จะจ�าร้อยละ	20	 

ของส่ิงที่ เขาได้ยิน	 จะจ�าร ้อยละ	30	 ของส่ิงที ่

เขาได้เห็น	จะจ�าร้อยละ	50	ของสิ่งที่ได้เห็นและ 

ได้ยินพร้อมๆ	กัน	จะจ�าได้ร้อยละ	70	ของสิ่งท่ี 

เขาได้เห็นและได้พูดในขณะเดียวกันและจะจดจ�า

สิ่งต่างๆ	ได้ถึงร้อยละ	90	ถ้าหากเขาใช้ความรู้นั้น

ไปใช้ปฏิบัติจริงๆ	(cited	in	Goetsch	and	Davis	

2001:387)	

 5. ปฏิกิริยาย้อนกลับ	(feedback)	เมื่อ 

ผู้ให้การฝึกอบรมมองเห็นว่าผู้เรียนบกพร่องหรือ 

ผดิพลาดในเรือ่งใด	จะต้องตอบโต้หรอืแจ้งให้ทราบ

ในทันทีและตรงประเด็น	 เพื่อผู ้เรียนจะได้แก้ไข 

ข้อผดิพลาดได้ทนัท่วงท	ีและเรยีนรูจ้ากข้อผดิพลาด 

เหล่านั้น	ยิ่งถ้าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ใหญ่

ตอบโต้กลับโดยตนเองก็จะเป็นการดียิ่ง	 เช ่น	

ถามเขาว่า	 “ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานของท่าน

เป็นอย่างไรในวันน้ี?”	“ท่านคิดว่าคราวหน้าท่าน 

จะปฏบิติังานของท่านในลกัษณะทีผ่ดิแผกแตกต่าง

จากวันก่อนอย่างไร?”	ฯลฯ	แล้วให้เขาตอบค�าถาม

โดยตัวเขาเอง

คณุลกัษณะของผูใ้ห้การฝึกอบรมทีด่ี
	 ผู้ให้การฝึกอบรมที่ดี	(good	trainers)	ควร

จะต้องมีคุณลักษณะต่อไปนี้	(Jerris,1999:333)	

 1.  มีความอยากที่จะสอนในการฝึก

อบรมถ้าจะให้ประสบความส�าเร็จผู้เรียนจะต้อง	 

“มีความอยากที่จะเรียน”	ในขณะเดียวกันผู้ให้การ



5
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ฝึกอบรมก็จะต้องมี	“ความอยากท่ีจะสอน”	ผู้ให้ 

การฝึกอบรมจะต้องรู ้สึกสนุกสนานกับการได  ้

ช่วยเหลือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการเรียนรู	้ 

และได้รับส่ิงใหม่ๆ	จากผู้ให้การฝึกอบรม	ผู ้ที่ม ี

ความรักในการสอนและประสบความส�าเร็จ 

ในการสอนมาแล้วในอดีตมีแนวโน้มจะประสบ

ความส�าเร็จอีกในอนาคต

 2. มีความกระตือรือร้นในสาขาวิชา

ที่ตนรับผิดชอบ	กล่าวโดยทั่วๆ	ไปแล้ว	ผู้ให้การ

ฝึกอบรมไม่จ�าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญหรือ 

รูร้ายละเอยีดในทุกข้ันตอนของการปฎบัิตงิานต่างๆ	

เสมอไปเขาก็สามารถจะสอนได้แต่มีเงื่อนไขว่า 

เขาจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการฝึกอบรมเป็น

อย่างดี	 เพราะเครื่องมือจะช่วยชี้แสดงให้ผู้เรียน

เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารายละเอียดปลีกย่อยของ

การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นเช่นใด	ผู้ให้การฝึก

อบรมต้องพยายามสาธิตให้ผู ้เรียนเข้าใจวิธีการ	

หรือหลักการทั่วๆ	ไปของการปฏิบัติงาน	พร้อมทั้ง 

ชี้แจงให้เหตุผลว่าท�าไมผู ้เรียนจะต้องท�าเป็น	 

ท�าเก่ง	ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ	ผู้ให้การอบรม

จะต้องมีความกระตือรือร้นอย่างเต็มที่	ทั้งนี้ก็เพื่อ

จะให้ความกระตือรือร้นนี้ถูกถ่ายโยงไปยังผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมด้วย

 3. สามารถสื่อและเข้าใจเนื้อหาที่สอน 

อันน้ีหมายถึงว่า	ผู ้ให้การฝึกอบรมจะต้องรู ้จัก

เสนอเนื้อหาในระดับความเร็วที่เหมาะสม	และมี

การจัดเรียงเนื้อหาให้เป็นระบบตลอดจนพยายาม

หลีกเลี่ยงการให้ศัพท์แสงต่างๆ	ที่ชวนให้สับสน	 

ผู ้ให้การฝึกอบรมที่สอนอย่างเร่งรีบเกินไปก็ดี	 

ท�าตนเหมือนกับว่าเป็นผู้รู้เรื่องดีทุกอย่างก็ดี	และ

สอนแบบรวบรัดหรือลัดขั้นตอนมากเกินไปก็ด	ี 

ไม่ถือว่าเป็นผู้ให้การฝึกอบรมที่ดีแต่อย่างใด

 4. มีความรู ้สึกร ่วมกับผู ้ รับการฝึก

อบรมและสามารถท�าให้ผู ้รับการฝึกอบรม

ให้การเคารพในความรูค้วามสามารถของตนได้  

ผู ้ให้การฝึกอบรมจะต้องท�าตนให้ผู ้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมรู ้ สึกว ่า	 ผู ้ให ้การฝ ึกอบรมอยากจะ 

ช่วยเหลือเขา	อยากให้เขามีความเจริญก้าวหน้า

และเม่ือเขาท�าอะไรผิดพลาดก็ได้รับการให้อภัย	

โดยไม่ปรักปร�าให้เขาเสียหาย	ฯลฯ	การมีความ

อดทน	มีอารมณ์ขัน	มีการเตรียมการสอนที่ดี	และ

มคีวามรูค้วามสามารถสงูเป็นส่ิงทีผู่ใ้ห้การฝึกอบรม

จะขาดไม่ได้เลย	และสิ่งเหล่าน้ีเองจะเป็นตัวช่วย

ท�าให้ผู้ให้การฝึกอบรมได้รบัความเคารพจากผูเ้รยีน	

ตลอดจนท�าให้การเรยีนการสอนด�าเนนิไปได้ด้วยดี

 5. มีทักษะในการจัดภาระงาน และ 

จัดเวลาให้ถูกต้องเหมาะสม	ผู้ให้การฝึกอบรม 

ที่ดีจะต้องเข้าใจว่าการเรียนรู ้สิ่งใหม่ๆ	ผู ้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ครั้งละอย่างเท่านั้นเอง	ผู้ให้การ

ฝึกอบรมจึงไม่จ�าเป็นต้องเร่งรีบในการเรียนการ

สอนและผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องปรับภาระงาน	

(workload)	ของตนเสียใหม่เพื่อให้มีเวลาพอที่จะ

ท�าให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยดีโดยไม่ต้องเร่งรีบ

หรือรวบรัดแต่ประการใด

การใช้เรื่องตลกขบขันในการให้การ

ฝึกอบรม
	 การใช้เรื่องตลกขบขันระหว่างการให้การ 

ฝึกอบรม	ถ้าใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้อง

กับสถานการณ์จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก	

เซ็มคี	(Zemke,	1991:27)	ได้	สรุปว่า	การใช้เรื่อง

ตลกขบขันในการให้การฝึกอบรมจะก่อให้เกิด

ประโยชน์	ดังต่อไปนี้
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	 1.	 ท�าให้เน้ือหาสาระที่ผู้ให้การฝึกอบรม

ถ่ายทอดลงไปนั้นถูกจดจ�ามากขึ้น

	 2.	 ท�าให้ความรู้สึกเป็นมิตรไมตรีระหว่าง 

ผู้ให้การฝึกอบรมและผู้รับการฝึกอบรมดีขึ้น

	 3.	 ท�าให้แรงจูงใจในการเรียนของผู ้รับ 

การฝึกอบรมสูงขึ้น

	 4.	 ท�าให้ผู ้รับการฝึกอบรมหรือผู ้ เรียน 

มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมหรือ

การเรียนมากขึ้น

	 5.	 คะแนนของการทดสอบของผูร้บัการฝึก

อบรมจะสูงขึ้น

	 6.	 ท�าให้การอภปิรายถกเถยีงในชัน้เรยีนมี

ชีวิตชีวาและไม่น่าเบื่อ

	 7.	 ท�าให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์มากขึ้น

	 8.	 ท�าให้ความคิดของผู้รับการฝึกอบรมมี

ความหลากหลายและเป็นอิสระอย่างมาก

	 9.	 ความเครียดและความวิตกกังวลของ

ผู้รับการฝึกอบรมจะมีน้อยลง

	 10.	 ความเหนื่อยหน่าย	หรือความน่าเบ่ือ 

ที่มีต่อการฝึกอบรมจะลดน้อยถอยลง

ปัจจัยที่ท�าให้การฝึกอบรมประสบ

ความส�าเร็จ
	 กล่าวโดยท่ัวๆ	ไปแล้ว	ปัจจัยท่ีส�าคญัทีท่�าให้ 

โปรแกรมการฝึกอบรม	 (training	program)	 

ประสบความส�าเร็จมีอยู่	3-4	ประการ	คือ	Cascio	

1993:95-104)	

	 1.	 คณะผู ้บริหารในระดับสู งสุดของ

องค์การ	หรือบริษัท	มีความผูกพันต่อการพัฒนา

บุคคลหรือพนักงานอย่างต่อเนื่อง	และยอมรับว่า	

“การฝึกอบรม”	เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ

องค์การ

	 2.	 	 การฝึกอบรมมีความเก่ียวพันโดย 

ตรงกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ

บริษัทหรือองค์การ

	 3.	 โปรแกรมการฝ ึกอบรมมีลักษณะ

ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง	มีลักษณะเป็นระบบ 

มีความต่อเนื่องและด�าเนินการอยู่เรื่อยๆ	และ

	 4.	 บริษัทหรือองค ์การมีความมุ ่ งมั่น 

และความผูกพันอย่างเหนียวแน่นต่อการลงทุน 

ในเรื่องเวลาและเรื่องงบประมาณที่จ�าเป็นต่อการ

ฝึกอบรม

วธิกีารให้การฝึกอบรมและการพัฒนา
	 เมื่อบุคคลท�างานในสวน	จ�าเป็นต้องอาศัย 

เครื่องไม ้ เครื่องมือบางอย ่างเข ้าช ่วยในการ 

ปฏิบัติงาน	ตรรกะเดียวกันนี้สามารถใช้ได้เช่นกัน	

เมื่อเราพิจารณาเรื่องวิธีการต่างๆ	ในการให้การ 

ฝึกอบรมและการพัฒนา	ในบางกรณีเป็นไปไม่เลย 

ในทางปฏิบัติท่ีบุคคลจะเรียนรู ้พร้อมๆ	กับการ 

ปฏิบัติงานขณะเดียวกัน	ถึงแม้ว ่าการให้การ 

ฝึกอบรมและการพัฒนาเกิดข้ึนในสถานที่ท�างาน

มากข้ึน	แต่โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา 

ส่วนมากจะเกิดขึ้นในสถานที่อื่นท่ีห่างไกลจาก

สถานที่ท�างาน	 ไม่ว ่าการฝึกอบรมและพัฒนา 

จะเกิดข้ึนในสถานทีท่�างานหรอืนอกสถานทีท่�างาน

ก็ตาม	องค์การหรือบริษัทธุรกิจต่างๆ	จะใช้วิธีการ 

ต่างๆ	มากมายหลายหลากเพื่อให้ความรู ้และ

ทักษะแก่พนักงานหรือบุคลากรขององค์การ	 

มนัด้ี	(Mondy,	2010	:	203-205)	ได้ระบุถึงวธีิการให้ 

การฝึกอบรมและพัฒนาไว้มากมายหลายวิธี	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่บริษัทธุรกิจใช้	อย่างไร 
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ก็ดีผู ้ เขียนเชื่อว ่าวิธีเหล่านี้ส ่วนใหญ่สามารถ 

จะน�าไปประยุกต์ใช้กับการให้การฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร	หรือพนักงานของรัฐได้เช่นกัน

 1. การให้การฝึกอบรมและพัฒนาที่

อาศัยผู้สอน

	 ข้อดีของการให้การฝึกอบรมและพัฒนา 

โดยวิธีน้ีก็คือ	ผู ้สอนสามารถให้ข้อมูลต่างๆ	ได้

มากมายในช่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น	ประสิทธิผล

ของวิธีนี้จะอยู ่ในระดับสูง	 เมื่อกลุ ่มมีขนาดเล็ก

ที่เอื้ออ�านวยให้การอภิปรายถกเถียงเกิดขึ้นได้

สะดวกและเมื่อผู้สอนสามารถเข้าใจถึงความรู้สึก 

นึกคิดหรือจินตนาการของผู ้ เรียนได้	 และเมื่อ 

ผู ้สอนสามารถใช้สื่อการสอนต่างๆ	 ได ้อย ่าง 

เ หมาะสม 	 นอกจากนี้ ลั กษณะอ ภิ ลั กษณ 	์ 

	(charisma)	หรือบคุลกิภาพทีด่ขีองผู้สอนกส็ามารถ

จะสร้างความตื่นเต้นหรือความต้องการที่จะเรียนรู ้

ได้อีกด้วย

	 ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นมา	ผู้สอนจะยืน

บรรยายอยูต่่อหน้าผูร้บัการฝึกอบรมแต่ในปัจจุบันนี้	 

ผู ้สอนสามารถบรรยายในลักษณะเสมือนจริง	

(vir tual ly)	 ได ้ 	 ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังควบคุม 

ช้ันเรียนอยู่	แต่ผู้สอนไม่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าชั้นเรียน 

แต่อย่างใด	ผู้เรียนยังคงสามารถท�าทุกส่ิงทุกอย่าง

เหมือนท่ีเขาเคยท�าในชั้นเรียนแบบเก่าได้	 เช่น	

สามารถใช้กระดานด�าและดูเนื้อหาจากวิดีทัศน	์

เป็นต้น	นอกจากน้ีนักศึกษาไม่จ�าเป็นต้องรอพบ 

ผู้สอนตามเวลาที่ผู้สอนระบุไว้ที่ส�านักงานของเขา

อีกต่อไป	เพราะผู้เรียนสามารถจะสื่อสารกับผู้สอน

ทางอีเมล	(e-mail)	ได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว

 2. กรณีศึกษา

	 การให้การฝึกอบรมและพัฒนาโดยวิธีนี	้

ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องท�าการศึกษาสารสนเทศ

หรือข้อมูลที่อยู่ในกรณี	(case)	โดยละเอียด	แล้ว 

กท็�าการตดัสนิใจโดยองิข้อมูลเหล่านัน้	เช่น	ในกรณี

ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการท�าผิดจริยธรรมในรูปแบบ

ต่างๆ	เป็นต้นว่า	เรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่ผิด	การท�าบัญชีเป็นเท็จ	การใช้เวลาของราชการ

ไปท�างานข้างนอก	การรบัสนิบน	การมผีลประโยชน์

ทับซ้อน	(conflict	of	interest)	ฯลฯ	เป็นหน้าที่ของ

ผู ้รับการฝึกอบรมที่จะต้องศึกษาข้อมูลในเรื่อง 

เหล่านี้อย่างละเอียด	และท�าการตัดสินใจว่าตัวเอง

จะท�าอย่างไรถ้าอยู่ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของ

ผู้ที่ท�าผิดทางจริยธรรม

	 เป็นที่สังเกตว่ากรณีศึกษา	(case	study)	

คนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นสถานการณ	์

(situation)	เกี่ยวกับ	“บุคคลเดียว”	ที่จริงแล้วกรณี	

(case)	นั้น	อาจจะเป็น	“หนึ่งหมู่บ้าน”	“หนึ่งต�าบล”	

“หนึง่อ�าเภอ”	“หน่ึงจงัหวดั”	หรอื	“หนึง่องค์การ”	ก็ได้

แม้แต่	“หนึ่งสังคม”	หรือ	“หนึ่งประเทศ”	ก็ยังถือได้

ว่าเป็น	“กรณี”	ได้เช่นกัน

 3. การเลียนแบบพฤติกรรม

	 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยวิธีนี ้

ก็คือ	การให้พนักงานหรือบุคลากรขององค์การ

เลียนแบบหรือท�าซ�้าพฤติกรรมของผู้อื่น	เพื่อแสดง

ให้ผู ้บริหารหรือผู ้จัดการเห็นว่าในสถานการณ์

ต่างๆ	พนักงานมีวิธีการจัดการอย่างไร	ในกรณีของ 

หัวหน้างานเองจะมีการฝ ึกอบรมโดยการให  ้

หัวหน้างานได้ท�าการลอกแผนการปฏิบัติงาน

ต่างๆ	ของผู้อื่นที่เป็นตัวอย่าง	(model)	ในงานด้าน

ต่างๆ	เช่น	วิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน	

วิธีการแก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

ของพนักงาน	วิธีการมอบหมายงานให้พนักงาน

ท�า	วิธีการท�างานให้ปลอดภัย	วิธีการจัดการแก้ไข

ปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติ	 (discrimination)	 
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วิธีการเอาชนะผู้ที่ต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลงของ

องค์การ	วิธีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และวิธีการ

เจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งภายในองค์การไม่ว่า

จะเป็นความขดัแย้งระหว่างบุคคลหรอืความขดัแย้ง 

ระหว่างกลุ่มก็ตาม	กล่าวโดยทั่วๆ	ไปแล้ว	การที่ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูจะให้ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชาประพฤติ

ปฏิบัติตนเช่นใดน้ัน	ผู ้บังคับบัญชาต้องท�าตน 

ให้เป็นตัวอย่างหรือตัวแบบ	(model)	ที่ดีเสียก่อน	

การเป็นตัวแบบหรือการกระท�า	 (action)	จะม ี

น�้าหนักหรือได้ผลมากกว่าการสอนด้วยวาจา

อย่างมาก	อย่างไรก็ดีในบริบทของการบริหารงาน

ขององค์การ	เราเน้นถึงการเลียนแบบหรือท�าซ�้าๆ	

พฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบัตงิานขององค์การ

เป็นหลักโดยมีจดุมุง่หมายเพือ่ให้บคุลากรมคีวามรู	้

ความสามารถ	และทักษะในการปฏบิตังิานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 4. การแสดงบทบาท

	 วิธีการฝึกอบรมและพัฒนาโดยใช้วิธีการ

แสดงบทบาท	(role	playing)	เป็นวิธกีารให้พนกังาน

หรือผู้รับการฝึกอบรมตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ	 

ที่เขาเผชิญในขณะท�างาน	โดยการแสดงบทบาท

ให้ดูจริงๆ	แทนท่ีจะฟังผู ้สอนพูดหรือบรรยาย 

เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา	ผู้เข้าร่วมในการรับการ

ฝึกอบรมจะเรียนรู้โดยการท�าจริง	 (learning	by	

doing)	การแสดงบทบาท	มักจะใช้สอนในเร่ือง	

ทักษะต่างๆ	ดังต่อไปนี้	เช่น	การปฏิบัติที่มีระเบียบ

วินัยการสัมภาษณ์	การจัดการเรื่องราวร้องทุกข	์ 

การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล	และการวิเคราะห์สไตล์

ของความเป็นผู้น�า	ในเรื่องส่วนตัวบางอย่างของ

พนักงาน	อาจจะใช้วิธีการแสดงบทบาทเข้าช่วย 

ฝ ึกอบรมได ้ เช ่นกัน 	 เช ่น 	 การแก ้ ไขป ัญหา 

เก่ียวกับการใช้อารมณ์และการทะเลาะโต้เถียง

ของพนักงานเป็นต้น	ตามทัศนะของเวอร์เตอร์ 

และเดวิส	 (Werther	and	Davis,	2003:294)	 

การแสดงบทบาทเป็นการบังคับให้พนักงานสวม

เอกลักษณ์ต่างๆ	(identity)	ตัวอย่างเช่น	พนักงาน

ชายสวมบทเป็นหัวหน้าผู ้หญิง	 หรือพนักงาน

หญิงสวมบทบาทเป็นหัวหน้าชาย	แล้วให้ผู้สวม

บทบาทเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ	ต่อจากนั้น 

ก็แสดงบทบาทหรือแสดงพฤติกรรมให้ผู้ให้การฝึก 

อบรมดู	ประสบการณ์จากการสวมบทบาทจาก

ตัวอย่างที่กล่าวนี้	จะใช้ท�าให้ผู ้รับการฝึกอบรม

มีความรู้ความเข้าใจ	ความรู้สึกร่วม	(empathy)	

และปัญหาของผู้อ่ืนมากข้ึน	ตลอดจนรู้จักอดทน

ต่อความแตกต่างระหว่างเอกัตบุคคล	(individual	

difference)	ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ร่วมกนัของกลุม่งานทีป่ระกอบด้วยบุคคลจากหลาย

เชื้อชาติ	ศาสนา	และเพศ

	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	ผู้แสดงบทมักจะแสดง

เกินจริงและค่อนข้างผิดธรรมชาติเพราะอยู่ภายใต้

บรรยากาศที่แตกต่างจากบรรยากาศที่เขาปฏิบัติ

งานจริง	และอยู่ภายใต้การเฝ้าดูของผู้ให้การฝึก

อบรมอีกด้วย

 5. การฝึกอบรมในห้อง ปฏิบัติการ

	 การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ	(laboratory	

training)	มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อยกระดับทักษะ

ทางด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้สูงข้ึน	 

นอกจากนี้ยังมีเป ้าหมายเพื่อสร ้างสรรค์หรือ 

พัฒนาพฤติกรรมที่จ�าเป็นต่อการท�างาน	หรือ

ความรับผิดชอบในอนาคตอีกด้วย	ผู ้เข้าร่วมรับ

การฝึกอบรมจะพยายามปรับปรุงทักษะทางด้าน

มนุษย์สัมพันธ์ให้ดีขึ้นโดยพยายามท�าความเข้าใจ

ตนเอง	และเข้าใจผู้อื่น	ซึ่งท�าได้โดยการแบ่งปัน

ประสบการณ์กันและท�าการตรวจสอบความรู้สึก	
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พฤติกรรม	การรับรู้	 (perceptions)	และปฏิกิริยา

ต่างๆ	ที่จะเกิดตามมาโดยปกติทั่วไป	ผู ้ให้การ 

ฝึกอบรมมืออาชีพจะท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความ

สะดวกเท่านั้น

 6. การฝึกอบรมแบบเล่นเกมส์ทาง

ธุรกิจ

	 การให้การฝึกอบรมแบบเล่นเกมส์ทางธรุกิจ	

(business	games)	เป็นวิธีการให้ผู้เข้าร่วมในการ

รับการฝึกอบรมได้สวมบทเป็น	ประธานบ้างเป็น 

ผู้ควบคุมดูแลบ้าง	เป็นรองประธานฝ่ายตลาดบ้าง	

ฯลฯ	ของ	2	องค์การหรอืมากกว่า	แล้วก็ให้ผู้สวมบท

เหล่านัน้ท�าการแข่งขนักันในเรือ่งการบรหิารจดัการ

เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ	ที่ผู้ให้การฝึกอบรมจะเลือกสรร

ให้ท�า	เช่น	การตัดสินใจเกี่ยวกับการก�าหนดราคา

สินค้า	การเพ่ิมผลผลิต	การจัดการเรื่องท�าบัญชี

รายการสินค้า	ฯลฯ	โดยปกติธรรมดา	โปรแกรม

คอมพิวเตอร์จะจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆ	

ให้ผู้เข้าร่วมในการรับการอบรมสามารถเข้าใจและ

มองเห็นได้ว่าการตัดสินใจของเขาจะมีอิทธิพล 

ต่อกลุ ่มอื่นๆ	 อย่างไรและในมุมกลับกัน	 การ 

ตัดสินใจของกลุ่มอื่นๆ	จะมีผลกระทบต่อกลุ่มของ

เราอย่างไร	จากการเล่นเกมส์ธุรกิจแบบนี้ท�าให้เรา

ได้เรียนรู้จากบทเรียนทางธุรกิจ

 7. การหมุนเวียนเปลี่ยนสลับงาน

	 การฝึกอบรมและการพัฒนาโดยใช้วิธีการ

หมนุเวยีนเปลีย่นสลบังาน	เป็นวธิกีารทีใ่ห้พนกังาน

ได้เปลี่ยนจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งเพ่ือท�าให้

ประสบการณ์ในการท�างานของเขาครอบคลุม

กว้างขวางยิ่งขึ้น	งานระดับสูงมักอาศัยความรู  ้

รอบด้าน	โปรแกรมการหมุนเวียนเปลี่ยนสลับงาน	 

	 (job	rotation)	จึงช่วยให้พนักงานได้มีความรู้มี 

ความเข ้าใจในงานที่หลากหลาย	 และความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ	ดังนั้นจึงมีผล

ท�าให้ผลผลติของงานสงูขึน้ได้หรอืมคีณุภาพดีขึน้ได้	

การหมุนเวียนเปล่ียนสลับงานยังช่วยให้พนักงาน

ไม่รู ้สึกเบื่อหน่าย	 (boredom)	อีกด้วย	 เป็นท่ีรู  ้

กันอยู ่ทั่วไปแล้วว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความ

หลากหลายและความแปลกใหม่	(need	for	variety	

and	novelty)	การมีโปรแกรมชนิดนี้จึงท�าให้

พนักงานรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้น	กระตุ้นให้พนักงาน

ปฏิบัติงานดีขึ้น	ช่วยลดการขาดงานให้น้อยลง 

ทั้งยังช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการมอบหมายงาน

แก่พนักงานอีกด้วย	ที่ส�าคัญไปกว่านั้นโปรแกรม

นี้ยังป้องกันไม่ให้พนักงานที่ดีมีคุณภาพสูงต้อง 

ลาออกไปอกีด้วย	ในบรรดาพนกังานทีเ่ป็นผูบ้รหิาร

ก็ดี	 เป็นมืออาชีพก็ดี	 เป็นผู ้เชี่ยวชาญทางด้าน

เทคนคิกด็	ีโปรแกรมการหมนุเวยีนเปลีย่นสลบังาน

จะช่วยท�าให้เขามีแนวทรรศนะที่กว้างมากขึ้น	และ

ท�าให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพของเขาในวันหน้า

 8. การฝึกงานระหว่างศึกษาเล่าเรียน

	 โปรแกรมการฝึกงานระหว่างศกึษาเล่าเรยีน	 

	 (internship	program)	 เป็นวิธีเกณฑ์บุคคล 

เข้าท�างานในบริษัทหรือองค์การโดยให้นักศึกษา

ระดับสูงได้แบ่งเวลาระหว่างเวลาในการเข้าเรียน

ในชั้นเรียน	กับเวลาในการฝึกงานกับองค์การ	

โปรแกรมชนิดนี้ช ่วยท�าให ้นักศึกษาสามารถ

บูรณาการ	ทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียนให้เข้ากับการ

ปฏิบัติจริงในธุรกิจได้เป็นอย่างดี	การฝึกงานช่วงที่

นกัศกึษาเล่าเรยีนอยู่นัน้เป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะได้มงีาน

ท�าให้วันหน้าเมื่อนักศึกษาเรียนจบไปแล้วมากกว่า	

1	ใน	3	ของนายจ้างที่ได้รับการส�ารวจโดยสมาคม

มหาวิทยาลัยและนายจ้างแห่งชาติ	(the	National	

Association	of	Colleges	and	Employees)	ของ

สหรฐัอเมรกิา	ระบวุ่า	นกัศึกษาท่ีเคยมปีระสบการณ์
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ในการฝึกงานช่วงท่ีศึกษาอยู่จะคงท�างานอยู่ใน

บริษัท	(โดยไม่โยกย้ายไปอยู่ที่บริษัทอื่น)	ในช่วง

ปีแรกในสัดส่วนท่ีสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ใน

การฝึกงานช่วงท่ีเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ใน

อดีตนายจ้างเป็นจ�านวนมากไม่มั่นใจในการใช้

โปรแกรมชนิดน้ี	แต่ในปัจจุบัน	โปรแกรมชนิดนี้

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับบริษัทใหญ่และบริษัทเล็กท่ี

มีเกียรติภูมิและมีชื่อเสียงทั้งหลาย

 9. การฝึกพนักงานและการช่วยสอน

	 การฝึกพนกังาน	(apprenticeships)	เป็นการ

เรียนรู้จากพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์

มากกว่า	ถึงแม้ว่าอาจจะเสริมด้วยการรับการฝึก

อบรมในชั้นเรียนนอกเหนือไปจากแหล่งงานที่ท�า

ด้วยก็ตาม	ผู้ที่ท�างานช่างทั้งหลาย	เช่น	ช่างประปา	

และช่างไม้	มักจะได้รบัการฝึกอบรมในรปูแบบของ

การฝึกงาน

	 ส� าหรั บการช ่ วยสอนหรื อช ่ วยชี้ แนะ	

(coaching)	น้ัน	มีลักษณะเหมอืนกบัการฝึกหดังาน	

(apprenticeships)	เพราะว่าผู้ช่วยสอน	(coach)	

พยายามท�าตนเป็นตัวแบบ	(model)	ให้ผู้รับการ

อบรมได้ลอกเลียน	บริษัทธุรกิจส่วนใหญ่จะใช ้

วิธีการช่วยสอน	(coaching)	หรือช่วยฝึกฝนให	้ 

การช่วยสอนมีลักษณะเป็นทางการน้อยกว่า

โปรแกรมการฝึกอบรม	 เพราะการเข้าเรียนใน 

ชั้นเรียนที่เป็นทางการมีน้อยกว่า	และจะให้เข้า 

ชั้นเรียนก็ต่อเม่ือมีความจ�าเป็นเท่านั้น	แทนที่จะ

บงัคบัให้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมทีม่กีารวางแผน

ไว้อย่างเป็นระบบระเบียบแล้ว	การช่วยสอนหรือ

ช่วยฝึกฝนมักจะท�าโดยหัวหน้างานหรือผู้จัดการ	

ไม่ใช่ท�าโดยฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

แต่อย่างใด	ในบางโอกาสผู้จัดการหรือนักวิชาการ

มอือาชีพอืน่ๆ	ช่วยท�าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าหรอื

ช่วยเหลือทั้งในด้านทักษะและด้านอาชีพก็มี

 10. การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน

	 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน	(on-the-job	

training)	 เป็นวิธีการให้พนักงานได้เรียนรู ้สิ่งที่

เกี่ยวข้องกับงานท่ีท�าอยู่อย่างแท้จริง	เป็นวิธีการ

ที่ไม่เป็นทางการท่ีต้องการให้พนักงานเรียนรู้งาน

ที่เขาท�าอยู ่จริงโดยให้เขาได้ปฏิบัติจริง	กุญแจ

ส�าคัญของการฝึกอบรมก็คือ	การถ่ายโอนความรู้ 

จากพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์สูงไปสู่

พนักงานใหม่	 ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษา

ผลผลิตของพนักงานทั้ง	 2	คนเอาไว้	พนักงาน 

มักจะมีแรงจูงใจในการที่จะเรียนรู ้สูง	 เพราะว่า 

มันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขาก�าลังได้รับความรู  ้

ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเขา	 ในบางครั้ง 

บางคราว	ผู ้รับการฝึกอบรมอาจจะรู ้สึกกดดัน 

จากการท�างานหรือการสร้างผลผลิตจนถึงข้ัน

ท�าให้การเรียนรู้ของเขาได้รับผลกระทบในทางลบ 

ก็มี 	 บริษัทธุรกิจควรมีความรอบคอบในการ 

เลือกสรรผู้ที่จะท�าหน้าที่ในการให้การฝึกอบรม 

ขณะปฏิบัติงาน	ผู ้ให ้การฝึกอบรมมักจะเป็น

หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา	อย่างไรก็ดีเพื่อนด้วย

กันก็สามารถให้การฝึกอบรมได้เช่นกัน	บางครั้ง

พนักงานสองคนจับคู่เป็นเพื่อนกันและให้พนักงาน

ที่มีประสบการณ์มากกว่าสอนวิธีการท�างานให้แก่

พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า	ไม่ว่าใครจะ

เป็นผู้ให้การฝึกอบรมก็ตามผู้นั้นจะต้องมีจริยธรรม

ในการท�างานที่ดี	 (good	work	ethic)	ด้วยและ

ต้องท�างานให้เป็นตัวแบบ	หรือตัวอย่างที่ดีท่ีถูก

ต้องเสมอ

	 กล่าวโดยสรุปแล้ว	การฝึกอบรมและการ

พัฒนามีความจ�าเป็นต่อทุกองค์การของรัฐและ

ของเอกชน	ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่



11
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พนักงานที่ท�างานอยู่ในองค์การ	 เมื่อพนักงานมี 

ขี ดความสามารถสู ง 	 ก า รปฏิ บั ติ ง านก็ จ ะ

มีประสิทธิภาพสูงด้วย	 ในท้ายที่สุดหน่วยงาน 

ของรัฐจะเจริญก้าวหน้าและประเทศจะได้รับ 

ผลประโยชน์สูงสุด	 ในกรณีของหน่วยงานภาค

เอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานธุรกิจ	เจ้าของ

ธุรกิจมีก�าไรและก้าวหน้าตลอดจนท�าให้พนักงาน

มีค่าตอบแทนสูงข้ึนด้วย	เนื่องจากในโลกปัจจุบัน	

การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	เป็นไปอย่างรวดเร็ว

อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน	การฝึกอบรมและพัฒนา

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวด	ถ้าหากต้องการ

ให ้องค ์การอยู ่รอด	 ก ้าวหน้าและทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก
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การศึกษาหลักจริยศาสตร์ของขงจื้อ

A Study of the Ethical Principles of Confucianism

กรศิริ คตภูธร*, ชูชิต ชำยทวีป**

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอพื้นฐานทางจริยศาสตร์ของขงจื้อซึ่งประกอบด้วย	หลักการ 

พ้ืนฐาน	ขอบเขต	ระดับ	วิธีการปฏิบัติ	 เกณฑ์การตัดสินความดี-ความชั่ว	และจุดหมายสูงสุดของขงจื้อ 

จากต�าราท่ีเก่ียวข้องกับหลักจริยศาสตร์ของขงจื้ออันถูกรวบรวมและเรียบเรียงไว้โดยเหล่านักวิชาการและ

ท่านผู้รู้เกี่ยวกับจริยศาสตร์ของขงจื้อ	

	 ขงจื้อได้วางหลักการพื้นฐานทางจริยศาสตร์ไว้	5	ประการ	ได้แก่	1)	หลักความเมตตา	2)	หลัก 

ความชอบธรรม	3)	หลักความเหมาะสม	4)	หลักความรอบรู้	และ	5)	หลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือ	พร้อม

ก�าหนดขอบเขตของการประพฤตปิฏบิตัติามหลกัจรยิศาสตร์	5	ประการ	ดงันี	้1)	ความเป็นคนด	ีมวีถิทีาง	คอื	 

ความเมตตากรุณา	ความฉลาด	ความกล้า	2)	ความสุภาพถ่อมตน	ต้องสุภาพต่อทุกๆ	คน	ไม่ว่า	จะเป็น 

คนหนุ่ม	แก่	จน	รวย	3)	การพึ่งตนเอง	ให้พยายามช่วยตนเอง	อย่าคิดพึ่งพาคนอื่น	เพราะเป็นลักษณะ 

ของคนอ่อนแอไม่รู้จักโต	4)	การตอบแทนความดี	ให้ตอบแทนความชั่วด้วยความดี	ความยุติธรรม	และ

ตอบแทนความดีด้วยความดี	และ	5)	ความกตัญญู	ให้ลูกหลานกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ	เคารพ	 

เลีย้งด	ูเม่ือท่านส้ินชีวติ	กระท�าพธิศีพให้เหมาะสม	สงัเวย	กราบบชูาวิญญาณบรรพบรุษุโดยขงจือ้ได้พยายาม

เสนอหลักจรยิศาสตร์ทีส่อดคล้องกบัสจัธรรมและจารตีประเพณทีีบ่รรพบรุษุได้เชือ่ถอืสบืต่อกนัมา	แบ่งเป็น	

2	ระดับ	ระดับปัจเจกบุคคลกับระดับสังคม	ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณีและหลักความสัมพันธ์	5	

ประการ	อนัได้แก่	1)	ผูป้กครองกบัผูอ้ยูใ่ต้การปกครอง	2)	บดิามารดากบับตุรธดิา	3)	สามกีบัภรรยา	4)	พีก่บั

น้อง	และ	5)	เพื่อนกับเพื่อน	โดยน�าหลักมนุษยธรรมมาเป็นเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่ว	และปฏิบัติตนเพื่อ

ให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดในทางจริยศาสตร์	“เทียนหรือสวรรค์”

ค�าส�าคัญ :	หลักจริยศาสตร์,	ขงจื้อ

Abstract
	 The	objectives	of	the	article	were	to	present	the	ethical	principles	of	Confucianism	by	

emphasizing	on	the	fundamental	principles,	scopes,	levels,	judging	criteria	and	their	ultimate	

goals	from	religious	textbooks	on	Confucianism	composed	by	religious	experts	and	those	who	

*นักศึกษาปริญญาเอก	คณะรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

**อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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ไปตามเป้าหมายโดยมีความสงบสุข	ความเจริญ

รุ ่งเรืองเริ่มตั้งแต่ระดับตนเอง	คนอื่นและสังคม 

ส่วนรวม	หลักจริยศาสตร์ของขงจื้อ	มีหลักการว่า

มนุษย์เคยมีความสุขสบายเจริญรุ่งเรืองมาก่อน	

แต่ได้รับโทษเพราะหลงลืม	ไม่ปฏิบัติตามจารีต

ประเพณีและคุณธรรมที่ ดีงามจึงท�าให้มนุษย  ์

เดือดร้อน	สังคมวุ่นวาย	จริยศาสตร์ขงจื้อให้ความ

ส�าคัญต่อมนุษย์มาก	มนุษย์เป็นผู ้บันดาลให้ 

สิง่ต่างๆ	เจรญิรุง่เรอืง	แต่ไม่มอีะไรสามารถบนัดาล

ให้มนุษย์ยิ่งใหญ่ได้นอกจากตัวของมนุษย์เอง	

(ราชบัณฑิตยสถาน,	2543	หน้า	34)	จริยศาสตร์

ขงจื้อจึงเป็นไปเพื่อโลกนี้โดยมีหลักการที่ว่าท�า

อย่างไรคน	สังคม	ประเทศ	และโลกจะมีความ

บทน�า
	 จรยิศาสตร์หรอืเรยีกอกีอย่างว่าจรยิปรชัญา	

(Ethics)	 เป็นปรัชญาสาขาหนึ่ง	 เป็นศาสตร์ท่ีว่า

ด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์	การ

แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของ

มนุษย์ว่า	อย่างไหนถูก	ไม่ถูก	ดี	ไม่ดี	ควร	ไม่ควร

และพิจารณาปัญหาเร่ืองสถานภาพของคุณค่า

ทางศีลธรรม	จริยศาสตร์จึงเป็นศาสตร์หรือวิชา 

ที่สามารถท�าให ้คนเป ็นผู ้ที่มีจิตใจสูง	 ดีงาม	 

เอื้ออาทรต่อผู้อื่น	มีความประพฤติดี	เว้นสิ่งที่ควร

เว้น	ท�าสิ่งที่ควรท�าผ่านทางพฤติกรรมของมนุษย์	

แนวคิดหรือหลักการทางจริยศาสตร์จึงมีความ

ส�าคัญและมีความหมายในการด�าเนินชีวิตให้เป็น

knew	Confucianism.	

	 Confucius	specified	the	five	fundamental,	ethical	principles,	namely,	1)	loving-kindness,	 

2)	morality,	3)	aptness,	4)	 intelligence,	and	5)	credit.	And	Confucius	also	determined	the	 

scopes	of	practicing	the	ethical	principles	as	follows:	1)	be	good,	which	there	were	three	 

ways	such	as	loving-kindness,	wisdom,	and	courageousness,	2)	be	polite	to	everybody	not	 

even	the	young,	the	old,	and	the	rich,	3)	to	be	self-reliance	without	depending	on	others	for	 

helper,	4)	to	compensate	the	bad	deeds	with	the	good	deeds	and	the	justice	and	the	good	 

deeds	with	the	good	deeds,	and	5)	be	grateful,	the	sons	should	be	grateful	to	their	parents,	

respect	them,	take	care	of	them;	when	they	died,	the	sons	should	do	the	dying	ritual	as	proper,	

worship	them	even	ancestors	classified	as	two	levels;	individual	and	social	levels.	They	must	

follow	the	tradition	and	five	relationship	principles	as	follows:	1)	the	ruler	to	subject,	2)	father	 

to	son,	3)	husband	 to	wife,	4)	elder	brother	 to	younger	brother,	and	5)	 friend	 to	 friend.	 

According	to	Confucius,	humanism	principles	were	considered	as	judging	the	criteria	between	 

the	good	deeds	and	the	bad	deeds.	And	self-restraint	based	on	Confucius	ethics	was	also	 

to	attain	the	ethic	ultimate	goals	of	Confucius-“heaven	or	Tien”	as	the	highest	goals	or	the	 

realm	of	happiness.
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ผาสุกและเจริญรุ่งเรือง	ขงจื้อเชื่อว่าเรื่องเหล่าน้ี 

ไม่ต้องไปค้นหาทีไ่หน	บรรพบรุษุท�าไว้ให้แล้ว	ขงจือ้

จึงได้ทุ่มเทก�าลังกายใจ	ก�าลังสติปัญญาค้นคว้า

เรื่องราวของคนโบราณเพ่ือน�าส่ิงท่ีดีมีประโยชน์

มาใช้เป็นหลักปฏิบัติทั้งส ่วนตนและส่วนรวม 

อันจะท�าให้โลกประสบสันติสุขและเจริญรุ่งเรือง 

ดังปรารถนา	แม้ว่าสังคมยุคใหม่	มนุษย์ได้พบ 

ความก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์ล�า้หน้าอย่างรวดเรว็	

ทุกสิ่งทุกอย่างดูศิวิไลซ์	โลกนี้ช่างน่าอยู่น่าชมยิ่ง	

แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ความทุกข์	ความเห็น 

แก่ตัว	การประพฤติปฏิบัติผิด	ตลอดจนปัญหา

ต่างๆ	นานาของมนุษย์ล้วนเกิดจากการเมินเฉย 

ต่อค�าสอนทางจริยศาสตร์	ซึ่งปัญหาเหล่านี้แสดง 

ให้เหน็ว่า	ความเจรญิทางด้านวตัถมุไิด้ช่วยให้มนษุย์

มีความสุขอันแท้จริงได้ด้วยเหตุนี้เอง	โลกปัจจุบัน

จึงเต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิงที่จะท�าให้ตนเอง 

มีชีวิตรอดและพยายามแสวงหาความเป็นอยู่ที่ด ี

ยิ่งๆ	ขึ้นไป	ท�าให้มนุษย์ต่างค้นหาวิธีการต่างๆ	

บางอย่างก็ก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติผิด	และ

แน่นอน	ผลท่ีตามมาก็ล้วนแสดงออกในรูปของ

ความทุกข์	ปัญหาของชีวิต	การที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี ้

ได้นั้น	มนุษย์จึงจ�าต้องหันมาสนใจโดยการศึกษา

และปฏิบัติตามค�าสอนทางจริยศาสตร์ที่ตนนับถือ

ดังนั้น	การรู ้จักหลักจริยศาสตร์จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

อย่างยิ่ง	ทั้งนี้ก็เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตของ

มนุษย์ให้ถูกต้องดีงามทั้งแก่ตน	คนอื่นและสังคม

ส่วนรวม	ความรู้ความเข้าใจในหลักจริยศาสตร์

เป็นการช่วยตดัสนิใจในการเลอืกปฏบิตัต่ิอสิง่ต่างๆ	

ได้อย่างเหมาะสมว่าสิ่งไหนควรละเว้น	สิ่งไหน 

ควรปฏิบัติ	 ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะน�าเสนอ 

พื้นฐานทางจริยศาสตร์ขงจื้อที่ส�าคัญ	ดังน้ี	หลัก

การพื้นฐาน	ขอบเขต	ระดับ	วิธีการปฏิบัติ	 เกณฑ์

การตัดสนิ	และจดุมุง่หมายสงูสดุเพือ่ให้ผูส้นใจใฝ่รู ้

ได้	ทราบและความเข้าใจสิง่อนัควรประพฤติปฏบิติั

ที่ถูกต้องเพื่อน�าไปสู่ความสุขของชีวิต	และความ

สงบสุขของสังคมสืบไป

หลักการพื้นฐานทางจริยศาสตร์
	 หลักการพื้นฐานทางจริยศาสตร์ของขงจ้ือ 

มุ ่ ง เน ้นการขัดเกลานิสัยและพัฒนาตนจนมี

คุณธรรมอย่างวิญญูชนประกอบด้วย	หลักความ

เมตตา	หลักความชอบธรรม	หลักความเหมาะสม	 

หลักความรอบรู้	และหลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือ	 

ดังนี้	(สถิต	วงศ์สวรรค์,	2541	หน้า	93)	

 1)  หลักความเมตตา	 (เหยิน	Jen)	คือ	 

การแสดงความรักความอาทรต่อความเป็นอยู่ของ

ผู้อื่นทั้งในครอบครัวและชุมชน	และเป็นความรัก 

ความอาทรต ่อบุคคลในฐานะที่ เป ็นมนุษย 	์ 

สรรพสัตว์	พืชพันธุ์	รวมทั้งสิ่งไม่มีชีวิตอื่นๆ	ด้วย	 

ซึ่งบุคคลที่ควรจะแสดงความรักความอาทรเป็น

อันดับแรก	จะต้องเป็นพ่อแม่และคนในครอบครัว

หรือคนใกล้ชิด	แต่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

ด้วย	 เช่น	สัตว์	 เป็นต้น	ต้องปฏิบัติเท่าที่จ�าเป็น	 

การปฏิบัติตนให้เป็นคนมีเมตตาสมบูรณ์ก็เพื่อ

พัฒนาตนให้ถึงความเป็นผู้มีชีวิตที่ดีงาม	ในสังคม

ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีเมตตาต่อกัน	กระท�า

การทารุณกรรมต่อกัน	 มีการประหัตประหาร 

ท�าร้ายกัน	 เข่นฆ่ากัน	ใส่ร้ายป้ายสี	ด่าทอหรือ 

พูดจาหยาบคายต่อกัน	และแสดงความอาฆาต 

มาดร้ายกันอย่างรุนแรงอันเป็นการกระท�าท่ีขาด

ความเมตตา	ซึ่งสังคมถ้าหากทุกคนขาดความ

เมตตาก็ย่อมน�ามาซ่ึงความไม่สงบและอยู่ร่วมกัน

อย่างหวาดระแวง	ดังนัน้	การปฏบิติัตามหลกัเมตตา

ของขงจื้อจะช่วยให้เกิดความเกื้อกูลต่อกันมากขึ้น	
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ท�าให้สังคมสงบสุขและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

 2)  หลักความชอบธรรม 	 (อี้ 	 Yi)	 คือ	 

การกระท�าที่ถูกต้อง	ชอบธรรม	ซึ่งไม่จ�ากัดสถานที่	 

เวลา	และต�าแหน่ง	ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง	การ 

กระท�าท่ีชอบธรรมจึงเป็นการกระท�าที่ไม่เลือกเพศ	

ดังที่ขงจื้อ	กล่าวว่า	“ในการติดต่อกับโลกภายนอก	

ผู ้ที่เป็นสุภาพบุรุษจะไม่ค�านึงถึงความเป็นมิตร 

หรือศัตรู	แต่จะค�านึงถึงสิ่งที่เห็นว่า	 “ถูกต้อง”	

เท่าน้ัน”	ดังนั้น	คนดีจึงพยายามค้นคว้าหาสิ่งที่ 

ถกูต้องและด�ารงตนอยู่ในส่ิงทีถู่กต้องเสมอ	อาจารย์ 

ลู	Lau	กล่าวว่า	“อี้เป็นแนวคิดท่ีส�าคัญของขงจื้อ	

การกระท�าทุกอย่างอาจตัดสินได้จากบรรทัดฐาน	

แต่อี้ตัดสินตัวมันเองได้จากสิ่งอันไม่ใช่มาตรฐาน”	

(http://www.robwaxman.com/index.html)	 

ท่านอธิบายไว้ว่า	อี้	Yi	คือสิ่งส�าหรับการเรียนรู ้

ทั้งหมด	 รวมถึงพิธีกรรมและข้อปฏิบัติในทาง 

ศีลธรรมมีพ้ืนฐานมาจากอี้	Yi	ดังนั้น	อี้	Yi	จึงเป็น 

ข้อปฏิบัติทางจริยธรรมที่ขงจื้อให้ความส�าคัญ	 

กล่าวคือ	อี้ 	 เป็นความเต็มเปี ่ยมแห่งศีลธรรม	 

	(ศีลบารมี)	และหลี่	Li	ก็เป็นการแสดงออกของอี้	Yi	

ซ่ึงอ้ี	Yi	หรือข้อปฏิบัติส�าหรับการกระท�าที่ถูกต้อง	

หน้าที	่ความชอบธรรมเป็นข้อปฏบัิตทิีม่าจากหลี	่Li	

บคุคลจงึต้องสร้างสรรค์ความงามและความสมดลุ

ในชีวิตด้วยการปฏิบัติตนร่วมกับหลี่	Li

 3)  หลักความเหมาะสม 	 (หลี่Li)	 คือ	

พิธีกรรมอันแท้จริงที่มีอยู ่ภายในโครงสร้างของ

สังคมอย่างเป็นระเบียบ	โดยทุกคนสามารถเข้าใจ

ในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนหรือสังคมได้	 

การปฏิบัติหล่ี	Li	 เป็นการปฏิบัติให้เป็นอุปนิสัย 

หรือชักชวนแนะน�าบุคคลอื่นให้ปฏิบัติได้ตาม

แนวทางที่ตนปรารถนา	อาทิ	บุคคลท่ีปฏิบัติตาม

หลี่	 Liจะต้องมีความรู ้สึกยุติธรรมและมีความ 

เสมอภาค	เช่น	ผู้พิพากษาที่ไม่ปฏิบัติตามหลี่	Li	

จะมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่พิจารณา

อรรถคดีให้ถี่ถ ้วนก่อนการวินิจฉัย	ท่านเหล่านี ้

จะไม่มีความยุติธรรมและจะตัดสินอรรถคดีไป 

เพียงแค่ตามตัวบทกฎหมายเท่านั้น	อย่างไรก็ตาม	

หากผู ้พิพากษาไตร่ตรองอรรถคดีต่างๆ	อย่าง

รอบคอบก่อนการวินิจฉัย	กล่าวคือ	พิจารณาอย่าง

ถี่ถ้วนตามเจตจ�านงของกฎหมายอย่างแท้จริง	

ท่านเหล่านี้จะถือว่ามีความยุติธรรม	กล่าวคือ	

ไม่มีความเอนเอียงในฝักฝ่ายใดฝักฝ่ายหนึ่งและ

สามารถตัดสินอรรถคดีต่างๆ	ได้อย่างยุติธรรม	 

และปราศจากอคติหรือความล�าเอียงได้ทั้งหมด	

การกระท�าดงักล่าวนีเ้ป็นการกระท�าทีบ่่งถงึคณุภาพ

ของจติใจทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยหลี	่Li	ซึง่ไม่เพยีงแต่ใน

หน่วยงานศาลเท่านัน้	แต่ยงัมหีน่วยงานหรอืองค์กร

อื่นๆ	ก็สามารถน�าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ

ต�าแหน่งและความรับผิดชอบในการที่จะวินิจฉัย

กรณีต่างๆ	ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม

 4)  หลักความรอบรู ้	 (ชี	Xi)	 คือ	ความ

สามารถของคนในการปลูกฝังอุปนิสัยความดีงาม

ให้มใีนตน	อนัเป็นจดุเริม่ต้นของการเรยีนรูจ้รยิธรรม	

ความดีงาม	ความจริงและศีลธรรม	ซึ่งชี	Xi	นั้น 

ไม่ใช่รากเหง้าของกุศลหรืออกุศล	ดังน้ัน	บุคคล

จะต ้องประพฤติตนให ้ เป ็นผู ้มีคุณธรรมด ้วย 

ความพากเพียร	กล่าวคือ	ต้องเรียนรู้ที่จะประพฤติ

ตนอย่างเหมาะสมตามวิถีของตนอย่างมุ ่งมั่น 

เพื่อให้ตนเป็นวิญญูชนได้อย่างสมบูรณ์	โดยต้อง

เรียนรู้	วัฒนธรรม	ความประพฤติ	ความจงรักภักดี	 

และความซื่อสัตย์	โดยวัฒนธรรมเน้นถึงการเคารพ

บรรพบุรุษและพิธีการโบราณ	ยึดถือผู ้อาวุโส 

เป็นหลัก	แต่ไม่ยึดติดหรือละอายที่จะหาความ

รู ้จากคนที่ต�่าชั้นหรืออายุน้อยกว่า	ส�ารวจตรวจ
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สอบ	ขยายพรมแดนความรู้	มีความจริงใจ	แก้ไข 

ดัดแปลงตน	บ่มความรู้	ประพฤติตามกฎบ้านเมือง	

เรียนรู้พิธีกรรม	ดนตรี	ยิงธนู	ขี่ม้า	ประวัติศาสตร์	

วรรณคดี	และ	คณิตศาสตร์เพื่อบ่มเพาะให้ตน 

มีภูมิปัญญา	เมตตากรุณา	และความกล้าหาญ

พร้อมตั้งจิตใจไว้บนมรรควิธี	ตั้งตนในคุณธรรม	

อาศัยหลักเมตตาเกื้อกูล	สร้างสรรค์ศิลปะใหม  ่

มีคุณธรรมและมีความประพฤติที่ดี	ใช้ภาษาและ

การพูดจา	ที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและคนอื่น	 

รวมถึงเพื่อความสันติสุขของบ้านเมือง	

 5)  หลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือ	(หยู๋Yu)	

คอื	หลักการท่ีคนทุกคนในสงัคมต้องรูจั้กการวางตัว

ให้เป็นผู้ท่ีน่าเช่ือถือและไว้วางใจของคนอื่นๆ	ทั้งน้ี	

เพื่อผลแห่งความร่วมมือร่วมใจกันอันจะน�าผลดี

มาสู่สังคมส่วนรวมเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้	จากหลัก

จริยศาสตร์พ้ืนฐานเบื้องต้น	มีข้อควรวิเคราะห์

ประเด็น	ดังนี้

 มนุษย์กับเมตตา

	 มนุษย์ต ้องการให้คนอ่ืนปฏิบัติดีต ่อตน 

ทั้งในที่ลับและท่ีแจ้ง	ด้วยกายกรรม	วจีกรรม 

และมโนกรรม	การส่งเสริมให้คนมีเมตตาต่อกัน 

จึงเป็นสิ่งที่ขงจื้อมุ่งเน้นที่จะให้คนมีความเมตตา

อาทรต่อกัน	อย่างไรก็ตาม	ในหลักจริยศาสตร์ของ

ขงจื้อได้ก�าหนดขอบเขตของการประพฤติปฏิบัติ

ตามหลักจริยศาสตร์	5	ประการ	ดังนี้	1)	ความเป็น

คนดีมีวิถีทาง	คือ	ความเมตตากรุณา	ความฉลาด	

และความกล้า	2)	ความสุภาพถ่อมตน	ต้องสุภาพ

ต่อทกุๆ	คน	ไม่ว่าจะเป็นคนหนุม่	แก่	จน	และคนรวย	

3)	การพ่ึงตนเอง	ให้พยายามช่วยตนเอง	อย่าคิด

พ่ึงพาคนอื่น	 เพราะเป็นลักษณะของคนอ่อนแอ 

ไม่รู ้จักโต	4)	การตอบแทนความดี	ให้ตอบแทน

ความชั่วด้วยความดี	ความยุติธรรม	และตอบแทน

ความดีด้วยความดีและ	5)	ความกตัญญู	ให้ลูก

หลานกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ	เคารพ	เลี้ยงดู	

เมื่อท่านสิ้นชีวิต	กระท�าพิธีศพให้เหมาะสม	สังเวย	

กราบบชูาวญิญาณบรรพบรุษุโดยขงจือ้ได้พยายาม

เสนอหลักจริยศาสตร์ที่สอดคล้องกับสัจธรรม 

และจารีตประเพณีที่บรรพบุรุษได้เชื่อถือสืบต่อกัน

มาซึ่งแบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้	

 1)  ระดับป ัจเจกชน 	 ในขึ้นพื้นฐานน้ี	

ขงจื้อพยายามที่จะปลูกฝังคุณธรรมหรือหลัก 

ความประพฤติชอบให้แก่ทุกคน	เพราะท่านถือว่า	

สงัคมจะมคีวามสขุสนัติสขุและความเจรญิก้าวหน้า

ได้จะต้องเริ่มที่ตัวของมนุษย์ทุกๆ	คนเสียก่อน	 

โดยมหีลกัจริยธรรมของปัจเจกชน	5	ประการ	ได้แก่	

1)	ความชอบธรรม	 (อี้)	ความเหมาะสมถูกต้อง	 

2)	มนุษยธรรม	(เหยิน)	การมีความรักในคนอื่น	

(เมตตาธรรม)	3)	ความรู้สึกผิดชอบ	(จง)	เป็นการ

ปฏิบัติที่มุ ่งไปสู่มนุษยธรรมและความชอบธรรม	

4)	ความเห็นแก่ผู้อ่ืน	 (สู่)	5)	บัญญัติแห่งสวรรค์	 

	 (หมิง)	การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหน้าที่ 	 (ทวีวัฒน	์

ปุณฑริกวัฒน์,	2545	หน้า	47-51)	 เมื่อทุกคน 

มีคุณธรรมหรือประพฤติชอบแล้วก็เหมาะสม	 

ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ตามอุดมคติก็จะปรากฏ

ขึ้นในสังคมอย่างแน่นอน	ซึ่งประกอบด้วยหลักการ

ส�าคัญ	2	อย่าง	ได้แก่

 มนุษย์กับเหยิน

	 ค�าว่า	 เหยิน	มีความหมายหลายนัย	คือ	 

ความเมตตากรุณา	ความสุภาพ	มนุษยธรรม	 

ความมีจิตใจอ่อนโยน	มีเจตนาที่ดีที่จะท�าให้แก่

สังคมสงบสุข	หรือ	คุณธรรมทั้งมวลที่ท�าให้เป็น

มนุษย์สมบูรณ์	ความเป็นผู้สามารถปฏิบัติธรรม	 

5	ประการได้ในทุกแห่งหนภายใต้คุณธรรมที่

สมบรูณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบของสวรรค์	ความสภุาพ
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อ่อนโยน	ความมีจิตใจกว้างขวาง	ความจริงใจ	 

ความมุ่งม่ันจริงจัง	ความเมตตากรุณา	เมื่อบุคคล

มีความสุภาพอ่อนโยนจะได้รับความเคารพ	 เมื่อ

บุคคลมีจิตใจกว้างขวางจะได้รับชัยชนะเหนือ 

ผูอ้ืน่	เม่ือบคุคลมีความจรงิใจประชาชนจะให้ความ

ไว้วางใจเมื่อบุคคลมุ่งมั่นจริงจังจะประสบความ

ส�าเรจ็	เมือ่บคุคลมคีวามเมตตากรณุาจะได้รบัความ 

ช่วยเหลือรับใช้จากคนอื่นจากแนวคิดของขงจ้ือ

ข้างต้น	ได้แสดงถึงหลักแห่งความสัมพันธ์ข้ันมูล 

ฐาน	5	ประการท่ีปัจเจกชนพึงปฏิบัติต ่อผู ้อื่น 

ในสังคม	คือ	ความสุภาพ	ความโอบอ้อมอารี	ความ

จริงใจ	ความตั้งใจจริง	และความเมตตากรุณา	 

(ทองหล่อ	วงศ์ธรรมมา,	2538	หน้า	6	1)	ผู้มีเหยิน

จึงมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

มากกว่าใครอื่น	กล่าวคือ	ผู้มีเหยินปรารถนาที่จะ 

สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเอง	แสวงหาวิถีทาง 

ที่จะช่วยสร้างเน้ือสร้างตัวให้คนอื่น	ปรารถนา 

ที่จะพัฒนาตนเองและแสวงหาวิถีทางที่จะช่วย 

พั ฒ น า ค น อื่ น 	 ผู ้ มี เ ห ยิ น ส า ม า ร ถ ส ร ้ า ง 

คุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนบ้านได้	ผู ้มีเหยินเป็น 

ผู้มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการพูดจา	 

มีเมตตากรุณาต่อมนุษย์	ผู้มีเหยินจะรู้ตัวเสมอว่า 

จะปฏิบัติต่อตนเองและคนอื่นอย่างไร

 มนุษย์กับหลี่

	 ห ล่ี 	 L i 	 หรือจารีตประเพณีของสังคม 

ที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม	

เป็นลักษณะสมดุล	เหมาะสม	พอดีในการปฏิบัติ

ต่อมนุษย์ทุกคนในสังคม	กล่าวคือ	วิธีการที่ถูกที่

ควรในการทักทายปราศรัย	ประพฤติตนอย่างถูก

ต้องเหมาะสม	อันเป็นไปตามวาระโอกาสพิเศษ

เสมอ	วธิกีารด�าเนนิการเซ่นไหว้บวงสรวง	และเฉลมิ

ฉลองเทศกาลวันหยุด	พิธีกรรม	การแต่งงาน	การ

เกิด	การตาย	การฝังศพ	กฎเกณฑ์การบริหาร	งาน 

บ้านเมือง	ธรรมเนียมการควบคุมดูแลการงาน	

สงคราม	ครอบครัว	 โรงศาล	การจัดล�าดับวัน 

และฤดูกาล	การจัดล�าดับข้ันตอนของชีวิต	ดังนั้น	

ผู ้ใดไม่มีหลี่	 Li	ย่อมเป็นการกระท�าที่เหลวไหล

เช่น	ความเคารพถ้าปราศจากหลี่	Li	ก็จะเป็นสิ่ง 

ที่น่าร�าคาญ	ความระมัดระวังถ้าปราศจากหลี่ก็จะ

เป็นความข้ีขลาด	ความกล้าหาญถ้าปราศจากหลี่

จะเป็นความดื้อดึง	ความตรงไปตรงมาถ้าปราศ

จากหลี่	Li	จะเป็นความหยาบคาย	แต่	หลี่Li	เป็น

หลักมนุษยสัมพันธ์ทางสังคมที่ทรงคุณค่า	เพราะ

แสดงออกถึงความมีเหยินของบุคคลนั้นต่อสังคม

ได้อย่างกลมกลนืเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั	ปราศจาก

ความแปลกแยก	แต่ก ่อให้เกิดความรักความ

สามัคคี	 เอื้ออาทร	ช่วยเหลือกัน	พึ่งพาอาศัยกัน	 

เป็นที่ยอมรับของทุกคนและท�าให้บุคคลนั้นอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข	จึงเห็นได้ว่า	จริยศาสตร์

ระดับปัจเจกชนนี้จะต้องประกอบด้วยเหยิน	Jen	

กบัหลี	่Li	เคยีงคูก่นัเสมอ	เพราะทัง้สองเป็นอปุกรณ์

ที่ท�าให้มนุษย์และสังคมมีความสมบูรณ์พูนสุข 

มากยิ่งขึ้น	

 2)  ระดับสังคม	ขงจื้อถือว่า	มนุษย์เป็น 

สัตว์สังคมท่ีจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันและกัน

ความเป็นมนุษย์จะมีคุณค่าที่แท้จริงก็ต่อเมื่อ

ทุกคนท�าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์	ซึ่งก่อให้เกิด

สัมพันธภาพท่ีดีต่อกันแสดงความสัมพันธ์ของ

มนษุย์ออกเป็น	5	ระดับ	คือ	ผูป้กครองกับประชาชน	

บิดามารดากับบุตรธิดา	สามีกับภรรยา	พี่กับน้อง	

เพื่อนกับเพื่อน	ซึ่งในการประสานความสัมพันธ ์

ของบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความเหมาะสมกับ

สถานภาพ	และหน้าที่ของตน	(พระมหาพิณโย	 

อภิปุญฺโญ	(ศรีค�ามี),	2543	หน้า	67-75)	
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หลักความสัมพันธ์ 5 ประการ
 1)  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับ

ประชาชน

	 สถาบันการเมืองการปกครองเป็นครอบครัว

ใหญ่ที่สุด	 (ครอบครัวโลก)	ทั้งนี้	ขงจ้ือนิยมการ

ปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นการปกครองด้วย

ระบบคุณธรรม	รักษาประชาชนเช่นเดียวกับรักษา

บุตรของตน	ผู้ปกครองเปรียบเสมือนพ่อ	ประชาชน

เปรียบเสมือนลูกท่ีจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน	

โดยท�าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นั้น	คือ	ผู้ปกครอง

เป็นผู ้ปกครอง	 ขุนนางเป็นขุนนางบิดามารดา 

เป็นบิดามารดา	บุตรธิดาเป็นบุตรธิดา	ทุกคน 

ทุ ก ร ะดั บชั้ น จึ ง มี สิ ท ธิ ทา งกา ร เ มื อ งอย ่ า ง 

เท ่าเทียมกัน	 การปกครองจึงจะราบรื่นด้วยดี	

อย่างไรก็ตาม	ผู้ปกครองทุกระดับตั้งแต่กษัตริย	์

รัฐมนตรีหรือขุนนางน้อยใหญ่จะต้องเป็นแบบ

อย่างที่ดีให้กับทุกคน	เพราะเมื่อผู ้ปกครองเป็น 

ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความถูกต้อง	ผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาก็จะตั้งอยู่ในคุณธรรมโดยมิต้องบังคับเลย	

การปกครองจึงหมายถึงการกระท�าแต่สิ่งท่ีถูกต้อง	 

ถ้าผู้ปกครองน�าประชาชนด้วยความถูกต้องแล้ว	

ไฉนประชาชนจะกล้าละเมิดความถูกต้องเล่า	 

ผู้ปกครองมีคุณธรรม	ประชาชนก็จะมีคุณธรรม

ด้วย	ผู้ปกครองเป็นแม่แบบ	ประชาชนเป็นผูจ้�าลอง 

แม่แบบ	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่าย 

จึงเปรียบเสมือนลมกับหญ้า	ซึ่งจะต้องลู่เอนไป 

ตามลมทีพ่ดัพาซึง่ในประเดน็ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผูป้กครองกับประชาชนนีไ้ด้สะท้อนให้เหน็วสิยัทศัน์ 

ทางการเมืองของขงจื้อที่พยายามน�าเสนอแก่ 

เจ้าครองนครต่างๆ	ทั้งนี้เพราะในช่วงชีวิตของ

ขงจื้อตกอยู่ในยุคท่ีมีแต่การท�าสงคราม	 เข่นฆ่า

ท�าลายล้างผู้น�าหรือขุนนางน้อยใหญ่มุ่งแสวงหา

แต่ประโยชน์ส่วนตน	ฉ้อราษฎร์บังหลวง	ทุจริต 

ต่อหน้าท่ี	 สร ้างความเดือดร ้อนให้ประชาชน 

ทั่วหล้า	ก่อให้เกิดความตาย	ความยากจน	และ

การพลัดพราก	แม้แต่ตัวท่านขงจื้อเองก็ต้องร่อนเร่ 

พเนจรเกือบตลอดชีวิต	 เพราะผลพวงมาจาก 

ความระส�่าระสายทางการเมืองนี่เอง	ขงจ้ือจึงเป็น

ผู้ที่ชนะใจและเป็นที่รักของปวงชน	แต่เป็นสิ่งที่ 

น่ากลัวและเกรงขามของขุนนางผู้ทุจริต	ฉ้อราฎร์

บังหลวง

 2)  ความสมัพนัธ์ระหว่างบดิามารดากบั

บุตรธิดา 

	 สงัคมครอบครวัถอืว่าเป็นรากฐานของระบบ

การปกครอง	ทั้งน้ีการจะบริหารบ้านเมืองได้ดีนั้น	

สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องมีความรัก	ความ

สามัคคีต่อกัน	มีเอกภาพ	และท�าหน้าที่ของตน 

ให้สมบรูณ์	ผูท้ีท่�าหน้าทีข่องตนภายในครอบครวัได้ 

เป็นอย่างดีย่อมสามารถเป็นผู ้น�าท่ีดีของคนอื่น

ได้อย่างแน่นอน	ในการรับใช้บิดามารดานั้น	บุตร

อาจจะทัดทานบิดามารดาได้อย่างสุภาพ	 เมื่อ 

เห็นว ่าท ่านไม่คล ้อยตามค�าแนะน�าก็ยิ่งต ้อง

ให้ความเคารพ	แต่ไม่ควรเลิกล้มความต้ังใจ	

และเมื่อถูกลงโทษใดๆ	ก็ไม่บ่น	 เมื่อบิดามารดา 

มีชี วิตอยู ่ก็ควรปฏิบัติต ่อท่านตามหลี่ 	 Li	 เมื่อ 

ท่านล่วงลับไปแล้วก็ฝังศพและบูชาตามหลี่	Li	 

ขณะที่บิดามารดามีชีวิตอยู่	 ไม่ควรเดินทางไกล	 

แต่ถ้าจ�าเป็นต้องไปก็ต้องบอกสถานที่ไปให้ท่าน 

ทราบ	ไม่ควรท�าให้บิดามารดาเป็นห่วง	เว้นแต ่

ยามเจ็บไข้ที่ยากจะเลี่ยงได้	ในช่วงที่บิดามารดา

มีชีวิตอยู่	บุตรธิดาควรน้อมตามเจตนารมณ์ของ

ท่าน	 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว	ก็ควรปฏิบัติตาม

เจตนารมณ์ของท่าน	หากบุตรธิดาปฏิบัติเช่นนั้น

ได้เป็นเวลา	3	ปี	โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิต
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ของบิดามารดา	บุตรธิดานั้นย่อมชื่อว่าผู้กตัญญู	

ดังน้ัน	การรับใช้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วราวกับว่าท่าน 

มชีวิีตอยู	่และยงัอยูกั่บตน	นีเ้ป็นผู้กตญัญทูีย่ิ่งใหญ่	

ด้วยเหตุนี้	ความกตัญญูกตเวทีเป็นส่ิงที่บุตรธิดา

ควรมอบให้แก่บิดามารดาด้วยชีวิตจิตใจ	ท�านอง

เดียวกัน	บิดามารดาก็มอบความรัก	ความอบอุ่น	

ความเมตตากรุณาแก่บุตรธิดาตลอดไป	อย่างไร

ก็ตาม	การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุตรธิดา	ได้สะท้อน

ให้เหน็ภาพพจน์ของชาวจนีตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจบุนั	

กล่าวคือ	พ่อแม่เปรียบเหมือนเทพผู้มาโปรดของ 

ลูกหลาน	ส่วนลูกหลานก็ต้องทดแทนคุณ	ส�านึก 

ในพระคุณของท ่านอยู ่ตลอดชั่ว ชีวิตของตน 

ในขณะท่ีบิดามารดามีชีวิตอยู่ก็ต้องอุปถัมภ์บ�ารุง

เลี้ยงดูท่าน	เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ต้องท�าพิธ ี

ไว้ทุกข์ให้ท่านอย่างน้อยเป็นเวลา	3	ปี	ตลอดทั้ง 

ต้องท�าพธิเีซ่นไหว้เป็นประจ�าทุกปี	ในกรณเีดยีวกนั	

ถึงแม้บุคคลน้ันมิใช่บิดามารดาแต่เป็นผู้มีพระคุณ

ต่อตนเองก็ต้องกระท�าประจ�าเช่นนี้	 เหมือนกัน	 

ดังที่ลูกศิษย์ของขงจ้ือท�าพิธีอาลัยไว้ทุกข์เป็น 

เวลา	3-6	ปี	หลังการจากไปของขงจื้อ	ดังนั้น	ค�าว่า	 

ความรักความเมตตา	และความกตัญญูกตเวที	 

จึงเป็นคุณธรรมสากลที่มิได้จ�ากัดอยู่กับกลุ่มใด 

กลุ ่มหนึ่ง	 เผ่าใดเผ่าหนึ่ง	หรือชาติใดชาติหนึ่ง	 

แต่เป็นของมนุษย์ทุกคน	

 3)  ความสมัพนัธ์ระหว่างสามกัีบภรรยา 

	 สถาบันครอบครัวเริ่มต้นจากชาย	หญิง

สมรสอยูร่่วมคูช่วีติกนัและกนัตามคตคิวามเชือ่ของ 

ชาวจีนที่ถือว่า	ผู้ชายเป็นตัวแทนแห่งสวรรค์	(ฟ้า)	

และเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดเหนือกว่าทุกๆ	สิ่ง	ผู้หญิง

จะต้องยอมเช่ือฟังสถาบันของผู ้ชาย	และช่วย

เขาด�าเนินหลักการต่างๆ	ของเขาให้ส�าเร็จผล	 

ซึ่งหญิงสาวก่อนแต่งงาน	จะมีการอบรมกิริยา

มารยาทและหน้าที่ของภรรยา	 เช่น	คุณธรรม	 

การพูดจา	ท่าทาง	รวมทั้งกิจการงานของภรรยา	 

ในสถานที่แห่งหนึ่งมีวัดประจ�าตระกูลเป็นต้น	 

เป็นเวลา	3	เดือนจึงแล้วเสร็จและพร้อมที่จะเป็น

ภรรยาที่ดีต ่อไป	มีถ้อยค�าที่กล่าวถึงหญิงสาว 

ไว้ว่า	เมื่อเธอยังเด็ก	เธอต้องเชื่อฟังบิดาและพี่ชาย	 

เมื่อแต่งงานแล้ว	 เธอต้องเชื่อฟังสามี	 เมื่อสามี 

เธอตายแล้ว	เธอต้องเชื่อฟังบุตรชายของเธอและ

เธอไม่ควรจะคิดแต่งงานครั้งท่ีสอง	ภรรยาไปบ้าน

ของสามี	 เธอจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ครอบครัวอย่างถูกต้อง	ภรรยาทั้งหลายจักต้องรับ

ใช้บิดามารดาของสามีดุจรับใช้บิดามารดาของ

เธอเอง	เมื่อเธอไปบ้านสามีแล้ว	เธอจะต้องเคารพ

และเชื่อฟัง	จงอย่าดื้อดึงต่อสามี	ส่วนสามีก็ต้องรัก 

และซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตนอยู่เสมอ	ดังค�าว่า	 

เมื่อเขาเริ่มมีความรักกับหญิงสาวคนใด	เขาก็จะ 

เฝ้าคิดถึงค�านึงหาแต่หญิงสาวคนนั้น	 เมื่อเขามี

ภรรยาแล้ว	เขาก็จะเฝ้าคิดถึงค�านึงหาแต่ภรรยา 

ของตน	ดังน้ัน	ความมั่นคงของครอบครัวจะต้อง 

เริ่มต้นที่สามี	ภรรยาเป็นเบื้องต้น	และในคัมภีร์

เม ่งจื้อได ้แสดงบทบาทหรือหน้าที่ทั่วไปของ 

ทุกคนในสังคมไว้ว่า	 “รากฐานของจักรพรรดิคือ

รัฐ	รากฐานของรัฐ	 คือ	ครอบครัว	และรากฐาน

ของครอบครัวนั้นอยู่ที่แต่ละคนในครอบครัว	สาม	ี

ภรรยาจึงต้องมีความรัก	ความซื่อสัตย์	 เที่ยงตรง	 

ไว้วางใจ	 เคารพเชื่อฟังต่อกัน	การมีชีวิตคู ่อยู ่ 

ร่วมกันจึงจะประสบความสุขสมหวังตลอดไป	

อย่างไรก็ตาม	เมือ่พจิารณาดูความสมัพนัธ์ระหว่าง

ชาย	หญิงหรือาสามี	ภรรยาแล้ว	ฝ่ายหญิงจะถูก

จ�ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอยู่พอสมควร	

โดยต้องยอมยกให้ฝ่ายชายเป็นผู้น�าอยู่ตลอดเวลา	

ซึ่งคล้ายกับความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณ 
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ที่ถือว่า	ชายเป็นผู้น�าจึงเปรียบเสมือนช้างเท้าหน้า	 

หญิงเป็นผู ้ตามจึงเปรียบเสมือนช้างเท ้าหลัง	 

ยิ่ งกว ่านั้น 	 หญิงชาวจีนจะต ้องเป ็นกุลสตร	ี 

เพียบพร้อมด้วยกิริยามารยาท	 เป็นภรรยาที่ดี	 

เม่ือสามีตายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะแต่งงาน

ใหม่หรือเป็นผู้น�าของครอบครัวต่อไปได้	แต่ต้อง

ยกให้ลูกชายคนโตเป็นผูน้�าครอบครวัและตดัสนิใจ 

แทน	 เพศชายจึงดูจะมีอภิสิทธิ์ เหนือเพศหญิง 

เป็นอย่างมาก	จนอาจกลายเป็นการกดขีท่างเพศไป

ถ้าเปรียบเทียบกับยุคสมัยปัจจุบัน	แต่ทั้งนี้ก็เนื่อง

มาจากคติความเชื่อโบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

รุ่นแล้วรุ่นเล่าว่า	เพศชายเป็นตัวแทนของสวรรค	์ 

จึงมีความเหมาะสมในการเป็นผู ้น�าของสังคม

ทุกระดับ	ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว	หรือระดับ

การเมืองการปกครองก็ตาม	ดังนั้น	 เพศหญิง 

จึงกลายเป็นผู้ตามที่ดี	

 4)  ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง 

	 ในความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนี้ปรากฏ 

อยู่ในคัมภีร์หลุนหยู่อยู่บ้าง	กล่าวคือ	บุคคลผู้มี

ความกตัญญูและมีความรักกันฉันท์พี่น้อง	 จะ 

ไม่คัดค้านค�าพูดของสุภาพชน	ความกตัญญู 

และความรักฉันท์พี่น้องมีรากฐานมาจากเหยิน	 

ผู ้อ่อนเยาว์จะมีความกตัญญูเมื่ออยู่บ้าน	และ 

จะเคารพที่	 (ผู ้แก่กว่า)	 เมื่อเดินทางไกล	 เมื่อมี

ปัญหาในกิจการงานทั้งหลาย	น้องจะช่วยแก้ไข

ปัญหาอย่างเต็มท่ี	และเมื่อน้องมีเหล้าเครื่องดื่ม

และอาหารก็จะจัดเตรียมไว้ก่อนพี่มาถึง	บางครั้ง

ถ้าเกิดมีปัญหาหรือความสงสัยในสิ่งที่ได้รับรู้มา

ขงจ้ือแนะน�าว่า	ควรปรึกษาพ่อหรือพี่ดูเสียก่อน	

บคุคลเหล่านัน้	ผู้เคารพผูแ้ก่กว่าควรให้ท่านพักผ่าน

ผู้นับถือผู้อ่อนกว่าควรปฏิบัติด้วยความอ่อนโยน

ถ้อยค�าเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของความ

สัมพนัธ์ระหว่างพีกั่บน้องหรอืผู้แก่กว่ากับผู้อ่อนกว่า	 

ซึ่งผู้พี่จะต้องให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้น้อง

ด้วยความเมตตากรุณาและสุภาพอ่อนโยน	ส่วน

ผู ้น้องก็ต้องให้ความเคารพนับถือ	 เช่ือฟังและ 

ช่วยเหลือพี่ด้วยความเต็มใจเสมอ	ดังนั้น	ความรัก	 

ความสามัคคี	 เอื้อเฟื ้อเกื้อกูลกันระหว่างพี่น้อง 

จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ขงจื้อถือว่า	สามารถน�าความสุข	

ความส�าเร็จมาสู่ครอบครัวได้	โดยพี่ต้องเป็นผู้น�า	

ส่วนน้องต้องเป็นผู้ตาม	โดยเฉพาะเมื่อบิดาสิ้นชีพ

แล้ว	พี่จึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างภายในครอบครัว	

ส่วนน้องก็ต้องเชื่อฟัง	ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ

พี่	ช่วยเหลือพี่ทุกอย่าง	ที่ส�าคัญถ้าพี่กับน้องขาด

ความรักเคารพกันและกัน	อาจเกิดการแก่งแย่ง 

ชิงดีชิงเด่นกันเป็นผู้น�า	หรือาจท�าร้าย	เข่น	ฆ่ากัน

เพื่อทรัพย์มรดกก็ได้	 ดังท่ีปรากฏเป็นอุทาหรณ  ์

ให้เห็นกันอยู ่ทุกวันนี้	บางครั้งถึงแม้ว่าจะมิได  ้

เป็นพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน	แต่มีความรักต่อกัน

ดุจพี่น้องร่วมอุทรเดียวกันก็ดูจะให้ความส�าคัญ 

ต่อความสัมพันธ์ระดับนี้ยิ่งกว่าสิ่งใด	พี่จึงดูเหมือน

จะยิ่งใหญ่กว่าน้องแต่ความจริงแล้ว	พี่ก็ต ้อง

พยายามท�าทุกอย่างเพื่อน้อง	 เสียสละบางสิ่ง 

บางอย่างเพื่อน้อง	แม้แต่ชีวิตของตนเอง	ส่วนน้อง

ก็ต้องเชื่อฟัง	และเคารพพี่เสมอ	

 5)  ความสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นกบัเพือ่น

	 ขงจื้อถือว ่า	 การคบเพื่อนนั้นจะต ้องมี

คุณธรรมทีเ่สมอกนั	หรอืเลอืกคบเพือ่นทีม่คุีณธรรม

เหนือกว ่า	 ทั้งนี้ เพราะสุภาพชนมีหลักในการ 

คบเพื่อน	โดยเอาคุณธรรมจากการคบค้าสมาคม 

กับคนนั้นๆ	ซึ่งขงจื้อได้แสดงตัวอย่างของเพื่อน 

ทีเ่ป็นคนดมีคุีณธรรม	เมือ่คบแล้วกจ็ะเกดิประโยชน์

แก่ตน	โดยประกอบด้วยคุณธรรม	3	ประการ	ได้แก่	

1)	เพื่อนผู้มีความซื่อสัตย์		2)	เพื่อนผู้มีความจริงใจ	 
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3) 	 เพื่ อนผู ้มีประสบการณ ์มาก	 โดยเฉพาะ 

ความจริงใจนั้นเป็นคุณธรรมที่ส�าคัญท่ีสุด	เพราะ

เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพภายในสู ่ภายนอก	 

ทั้งในรูปของถ้อยค�าในการพูดจาปราศรัยกัน 

และกัน	การให้เกียรติแก่เพื่อนหรือถ้าเพื่อนท�า 

ผิดพลาดส่ิงใดก็ตักเตือนแนะน�าให้ปรับปรุงตัว

ให้ดีขึ้น	เพื่อนจึงต้องจึงต้องมีความจริงใจ	ความ

ซื่อสัตย์และปรารถนาดีต่อกันดุจพี่น้องท้องมารดา

เดียวกัน	จะมีความสุข	หรือทุกข์ก็พึ่งพาอาศัยกัน

จนกระท่ังตายไปจากกัน	ถึงแม้เพื่อนไม่มีญาติ 

พี่น ้องก็รับท�าพิธีศพให้	นี้แหละ	คือ	คุณธรรม 

ของมิตรแท้	เหตุนี้เอง	ค�าว่า	เพื่อน	ดูเหมือนขงจื้อ

จะให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของท่าน

อยู่เสมอ	ถึงแม้ว่า	ขงจื้อไม่ค่อยพูดถึงเพื่อนของ

ตนเองก็ตาม	แต่หลักการคบเพื่อนของท่านนั้น 

อยู ่ที่ว ่า	บุคคลนั้นจะต้องมีคุณธรรมหรือเหยิน 

เสมอตน	หรือมากกว่าตนคุณสมบัติที่ไม่ดีนั้น 

ไม่ควรรับเอามาเป็นแบบอย่าง	กล่าวคือ	 เลือก

เอาแต่ส่วนที่ดีงาม	ส่วนที่เลวร้ายควรหลีกหนีและ

ละเว้นเสียให้ไกล	ดังนั้น	การรู้จักเลือกคบเพื่อน	 

	 (รับส่วนดี	ปฏิเสธ	ส่วนเลว)	จึงเป็นส่วนหนึ่งที่

จะท�าให้ชีวิตมีความสุข	ส�าเร็จ	ปราศจากศัตรูคู ่

อาฆาตและปัญหาต่างๆ	ที่ไม่พึงประสงค์ได้	ซึ่ง

ความสัมพนัธ์ข้อท่ี	1	นัน้ขงจือ้ให้ทรรศนะว่า	กษตัรย์ิ 

พึงปฏบิตัต่ิอขนุนางและประชาชนด้วยความเมตตา

และซื่อสัตย์สุจริต	เมื่อขุนนางและประชาชนได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พึงมีความจงรักภักดี 

ต่อองค์พระมหากษัตริย์นั่นหมายความว่าขงจ้ือ 

ก�าลังเรียกร้องให้รัฐบาลปกครองประชาชนโดยใช้

หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรม	ขงจื้อจึงได้เสนอ 

วิธีการปกครองที่เรียกว่า	“โล้ยตี่”	คือ	การปกครอง

โดยนิติธรรมเนียม	 ส ่วนความสัมพันธ ์ตั้ งแต ่ 

ข้อที่	2-5	นั้น	เป็นความสัมพันธ์ที่จัดอยู่ในระดับ

ครอบครัวทั้งสิ้น	(ทองหล่อ	วงศ์ธรรมา,	2538	หน้า	 

60-61)	ถ้าสมาชิกในครอบครัวหนึ่ง	มีความเมตตา 

รักใคร่กันดี	ย่อมเป็นแบบอย่างและเป็นมหิทธิพล 

บนัดาลให้คนทัง้รฐัมคีวามรกัใคร่ปรองดองกนัข้ึนได้ 

ถ้าสมาชกิของครอบครวัหนึง่มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 

แก่กันและกนั	ประชาชนท้ังรฐักอ็าจมคีวามเอือ้เฟ้ือ 

เผื่อแผ่ดุจกันได้ตรงกันข้ามหากมีบุคคลคนเดียว 

ทุจริตคดโกงคนอื่นๆ	ในรัฐอาจเอาอย่างประพฤติ 

ทุจริตขึ้นมาได้	 เหตุการณ์ของรัฐย่อมมีสมุฏฐาน

ผลักดันมาก่อนแม้จะเป็นสมุฏฐานเล็กๆ	แต่ทว่า

สมฏุฐานเลก็ๆ	น้อยๆ	นีแ้หละมกัสามารถก่อให้เกดิ

ความกระทบกระเทือนอย่างใหญ่หลวงข้ึนมาใน

บัน้ปลายได้	ค�าพดูค�าเดยีวกอ็าจท�าลายล้างสิง่ต่างๆ	

หมด	และคนๆ	เดียวอาจสร้างประเทศขึน้มาได้	ดุจดัง

พระเจ้าเงีย้ว	พระเจ้าซุน่	ซึง่ทรงปกครองราษฎรด้วย 

พระเมตตาอาร	ีราษฎร์กพ็ลอยเป็นผูม้คีวามเมตตา

อารีตาม	ฝ่ายพระเจ้าเกี๊ยก	พระเจ้าต๋ัว	อันเป็น

ทรราช	ปกครองราษฎรด้วยความโหดเหี้ยม	ราษฎร

ก็พลอยโหดเห้ียมตาม	ฉะนั้นเมื่อตนเอง	ยังทุจริต

อยู่	แล้วจักหวังให้ประชาชนมีสุจริตเช่นนี้	ไฉนเลย	

จักมีใครเขาเชื่อฟัง	ฉะนั้นวีรชนจึงจ�าต้องบ�าเพ็ญ

ความดีต่อตนเอง	ให้เป็นแบบฉบับก่อน	ภายหลัง

จึงไปปกครองอบรมผู้อื่นให้บ�าเพ็ญความดีตามได้	 

ก็เม่ือตัวของตัวยังเอาดีไม่ได้	ที่จะให้ผู ้อื่นเขาดี 

ด้วยนั้น	ย่อมหาส�าเร็จไม่	 เหตุฉะน้ี	จึงต้องตั้งต้น 

ความดีที่ตนเองและครอบครัวก ่อน	 (เสถียร	 

โพธินันทะ,	 2544	หน้า	 65-66)	 โดยสรุป	 ใน

กระบวนการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้ง	5	กลุ่มนี้ 

ล้วนมีเหยินเป็นเครื่องจรรโลงความสัมพันธ์ให้มี

ความเหมาะสมกับหล่ีซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคม	 

(แสงสว่าง	กิติสยาม,	2546	หน้า	184-185)	วิธี
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แก้ปัญหาหรือวิธีปฏิบัติตนตามหลักจริยศาสตร์

ของขงจ้ือ	คือ	การจัดระเบียบสังคมใหม่	โดยฟื้นฟู

ขนบจารีตท่ีเคยใช้คุมสังคมตั้งแต่ยุคราชวงศ์ 

โจวตอนต้น	ซึ่งขงจื้อถือว่าเป็นยุคแห่งความเจริญ 

รุ ่ ง เ รืองสูงสุดแห ่งอารยธรรมกลับมาปรับใช  ้

อีกครั้งหนึ่ง	โดยท่านเสนอตนเองเป็นผู้ถ่ายทอด	 

คือผู้ปรับใช้อดีตเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน	ด้วยการ 

วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน	แล้วน�าอดีตมาแก้ปัญหา 

ให ้ เหมาะสม	 ขงจื้อกล ่าวว ่า	 เรามิใช ่ นักคิด 

ผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	แต่เราเป็นเพียงผู้ถ่ายทอด 

วัฒนธรรมโบราณเท่านั้น	 เพราะขงจื้อเห็นว่า	 

อดีตดีงามและสงบเรียบร้อย	เนื่องจากมีขนบจารีต 

ควบคุมจึงพยายามจัดระเบียบสังคมโดยใช้อดีต

เป็นบทเรียน

เกณฑ์การตัดสินความดีความชั่ว
	 ขงจื้อให้ความส�าคัญกับหลัก	“มนุษยธรรม”	

ว่าเป็นพื้นฐานของ	ขนบจารีต	ดังค�าสนทนา	ดังน้ี

จื่อเซี่ยถามว่า	“อะไร	คือ	ความหมายของบทกลอน 

ที่ว่า	ลักย้ิมอันงามบนรอยยิ้มอันทรงเสน่ห์	เส้นตัด

ขาวด�าในดวงตาอันแจ่มชัด	การแต่งแต้มสีสันบน 

สีพื้น”	ขงจื้อตอบว่า	“การแต่งแต้มสีสันมาทีหลัง

การปูพ้ืน”	จื่อเซี่ยถามว่า	 “อาจารย์กล่าวเช่นนี้	 

หมายความว ่า 	 ขนบจารีตมาทีหลัง 	 (การมี

มนุษยธรรม)	ใช่หรือไม่”	ขงจื้อตอบว่า	“มีคนที่ดึง

เอาความหมายจากสิ่งที่เราพูดได้	 บัดนี้เราเริ่มพูด

เร่ืองกวีนิพนธ์กับเขาได้”	 (แสงสว่าง	กิติสยาม,	

2546	หน้า	186-190)	จากข้อความนี้	 เมื่อการมี

มนุษยธรรมเป็นพื้นฐานของจารีต	จึงเป็นไปได้

ว่าขงจ้ือยึดเอา	“มนุษยธรรม”	 เป็นเกณฑ์สูงสุด

ในการตัดสินทางจริยศาสตร์ของเขา	เพราะการ 

กระท�าที่พึงปรารถนา	หรือ	การกระท�าที่ควรท�า 

ในทางจริยศาสตร์	ย่อมไม่ใช่การกระท�าที่เลวร้าย	

ดังนั้น	หากอนุมานว่า	“มนุษยธรรม”	เป็นเกณฑ ์

ที่ใช้ในการตัดสินทางจริยศาสตร์นั่นก็หมายความ

ว่า	การกระท�าท่ีควรท�า	คือ	การกระท�าท่ีเปี่ยมไป

ด้วยมนุษยธรรม	หรือ	อีกนัยหนึ่ง	ก็คือ	การกระท�า 

ที่เปี ่ยมไปด้วยมนุษยธรรมย่อมไม่ใช่การกระท�า 

ที่เลวร้าย

จดุหมายสงูสดุของจริยศาสตร์ของจือ้
	 จุดหมายสูงสุดทางจริยศาสตร์ของขงจื้อ	 

แม้จะกล่าวไว้ไม่เด่นชัดนัก	คือ	เพียงอนุโลมให้ท�า 

ตามความเชื่อท่ีบรรพบุรุษเชื่อกันมา	 เช่น	 เชื่อ 

ในเรื่องการท�าความดีว่าตายแล้วจะได้ไปบังเกิด 

ในสวรรค์	 เป็นต้น	ขงจ้ือเน้นแต่เรื่องมนุษย์เป็น

ส�าคัญ	กล่าวคือ	จุดหมายส�าคัญของปรัชญาขงจื้อ	

ก็คือ	ต้องการให้คน	สังคม	ประเทศชาติและโลก 

สงบสุข	ขงจื้อต้องการให้คนในโลกนี้ไม่แบ่งชั้น

วรรณะ	ต้องการให้มีประเทศเดียว	คือ	ประเทศ

มนุษย์	หากเป็นได้ดังกล่าว	ทุกคนจะเป็นพี่น้องกัน	

มคีวามปรารถนาดีต่อกนั	ช่วยเหลอืกนั	โลกกจ็ะสงบ

ร่มเย็นโดยแท้	เพราะฉะนั้น	ความสงบสุขในโลกน้ี 

จึงเป็นยอดปรารถนาและจุดหมายสูงสุดของ

ปรัชญาขงจื้อ	(ฟื้น	ดอกบัว,	2539	หน้า	177-178)	

สรุป
	 หลักจริยศาสตร์ของขงจื้อจัดอยู่ในปรัชญา

จีนที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความเชื่อถือเกี่ยวกับการ

เคารพบูชาบรรพบุรุษของตนเป็นรากฐานเชื่อมโยง

ไปสู่การน�าเอาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีมา

เป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติของผู้คน 

ในสังคม	โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของมนุษย์	ปัญหา

และวธิกีารแก้ไขปัญหาของมนษุย์เท่านัน้	โดยสอน
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ให้ปัจเจกชนทุกคนในสังคมท�าหน้าที่ของตนแต่ละ

คนให้เหมาะสมและสมบูรณ์ตามสถานภาพของ

ตนซึ่งหลักจริยศาสตร์	ของขงจื้อนั้น	มี	5	ประการ

ได้แก่	ความเมตตา	ความชอบธรรม	ความเหมาะสม	 

ความรอบรู ้ 	 หรื อ 	 ป ัญญา	 และความเป ็น 

ผู้น่าเช่ือถือได้โดยสรุปลงเป็น	2	ลักษณะได้แก	่ 

หลักจริยศาสตร์ทางกายและทางใจ	หลักทั้ง	2	นี้ 

ยังแบ่งออกเป็น	2	ระดับ	ได้แก่	ระดับปัจเจกชน 

และระดับสังคมโดยมีวิธีการปฏิบัติ	 2	ทาง	คือ	

ทางการเมืองการปกครอง	 เป็นการปฏิบัติของ

ข้าราชการบ้านเมืองเพื่อความสงบสุขของสังคม	

และหลักปฏิบัติตามฐานะหน้าที่ของผู้คนในสังคม

ซึ่งมีอยู่	5	จ�าพวก	ได้แก่	ผู้ปกครองกับประชาชน	

บิดามารดากับบุตรธิดา	สามีกับภรรยา	พี่กับน้อง	

และระหว่างมิตรกับมติร	ดงันัน้	บคุคลต้องสามารถ

พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและบ�าเพ็ญประโยชน์

อย่างมหาศาลให้แก่ชาวโลกได้อย่างยิ่งใหญ  ่

รวมทั้งการบรรลุถึงสรวงสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยซึ่งถือ 

เป ็นจุดหมายสูงสุดทางจริยศาสตร์ของขงจื้อ 

ส่วนระดับจริยศาสตร์ของขงจ้ือนั้นเน้นเพียงให้ 

ผู ้คนในสังคมเกิดความสงบสุขร่วมกันในภาวะ 

แห่งความทุกข์ยากเท่านัน้	ขงจือ้ใช้หลกัมนษุยธรรม

เป็นเกณฑ์สูงสุดในการตัดสินการกระท�าความดี- 

ความชั่วทางจริยศาสตร์	 โดยมีขนบจารีตเป็น

เครื่องมือ	กล่าวคือ	มุ่งเน้นให้ปัจเจกชนมีความรู้ดี 

มีความสุขและสังคมมีความเที่ยงธรรมโดยยึด

หลักขนบธรรมเนียมประเพณีในครั้ งโบราณ 

มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุผลดังกล่าว	นั่น

คือ	ความสงบสุขของบ้านเมือง	ประชาชนอยู ่ดี 

กินดี	 มีการศึกษาและปฏิบัติตนในกรอบแห่ง 

ศีลธรรม	จริยศาสตร์ของขงจื้อมีความส�าคัญและ

จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน	เพราะ 

เป็นหลักปฏิบัติที่ตรงจุดในการแก้ไขปัญหาของ

ชีวิตในด้านต่างๆ	 เช่น	หลักค�าสอนเกี่ยวกับการ

พัฒนาตนเอง	การเมืองปกครอง	หลักค�าสอน

ส�าหรับบุคคลพึงปฏิบัติต่อกันตามฐานะหน้าที่	 

ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ทาง

ด้ายกาย	(ทาน/ศีล)	จิตใจ	(สมาธิ)	และปัญญาได้	

อนัแสดงถงึล�าดบัขัน้ตอนทีช่ดัเจนเกีย่วกบัหลกัการ	

(ปริยัติ)	การลงมือปฏิบัติ	(ปฏิบัติ)	และผลส�าเร็จ 

ของชีวิต	 (ปฏิเวธ)	ฉะนั้น	ถ้าสถาบันต่างๆ	ทาง 

สังคมอันมีสถาบันทางการเมืองการปกครอง 

และสถาบันการศึกษา	เป็นต้น	ต้องการเห็นสังคม

แห่งสันติสุขที่แท้จริงแล้ว	สถาบันท่ีเกี่ยวข้อง 

เหล่านั้นควรยึดหลักจริยศาสตร์ของขงจื้อมาเป็น

แนวทางในการแก้ไข	ปรับปรุงทัศนคติ	พฤติกรรม

ของพลเมืองในประเทศชาติด้วยการต่อไปเพื่อให้

ประชาชนตระหนักถึงการมีมโนธรรม	รู้ว่าอะไรด	ี

อะไรชั่ว	รู้ว่าคนเราเมื่ออยู่ร่วมกันพึงปฏิบัติต่อกัน

อย่างไร	อนัเป็นความดงีาม	เช่น	ความเมตตา	กรณุา	

กตัญญ	ูและเสยีสละ	เป็นต้นให้ประชาชนใช้ความรู	้

ความสามารถ	รวมทัง้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา

ทั้งหลายท้ังของตน	ของครอบครัว	และสังคมของ

ตนเองได้	โดยให้มกีารร่วมมอืร่วมใจกนัในการแก้ไข

ปัญหาเหล่านั้นอันเป็นการแสดงออกซึ่งปัญญา 

อันถูกต้อง	และสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู ้

ที่ถูกต้องแก่ประชาชน	 เพื่อให้มีความสามารถ	 

ให้รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนอย่างเหมาะสม	 

คือ	อยู ่ในวัยเรียนก็ต้ังอกต้ังใจศึกษาเล่าเรียน	 

อยู ่ในวัยท�างานก็รู ้จักน�าความรู ้ที่ได้ศึกษาและ

ปฏบิติัมาบรหิารงานของตนให้มปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน	

และส่งเสริมให้มีค่านิยมท่ีถูกต้อง	มีความซื่อสัตย์

สุจริตต่อตนและผู้อื่นในฐานะต่างๆ	เช่น	เป็นบิดา

มารดา	ญาติพี่น้อง	เป็นเพื่อนร่วมงาน	เป็นต้น
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว

The Desired Charactistics of Tourism Enterpreneurs

ดร.เจน จันทรสุภำเสน*

บทคัดย่อ
	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีมากมายหลายประการ	ซึ่งผล 

การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากโลกตะวันตก	โดยคุณลักษณะดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

	 การมีวินัยในตนเอง	การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าเสี่ยง	การมีความกระตือรือร้น	 

การชอบท�างานที่เป็นกิจวัตร	การมีความเป็นระเบียบ	การยึดถือเอาธุรกิจเป็นชีวิตจิตใจ	การมีความต้ังใจ 

แน่แน่ท่ีจะให้ประสบความส�าเร็จ	การขยันหมั่นเพียร	ความรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่สูง	การเป็นคน 

มองโลกในแง่ดีและการให้ความส�าคัญสูงสุดต่อทรัพยากรมนุษย์

	 นอกจากนี้เป็นที่น่าสนใจว่า	ผู้ประกอบการเป็นจ�านวนไม่น้อย	ท�าธุรกิจการท่องเที่ยว	โดยยึดคติพจน์

ธุรกิจอย่างเคร่งครัด	เช่น	 "ในการที่จะประสบความส�าเร็จก่อนอื่นจะต้องตกหลุมรักในงานน้ีเสียก่อน"	 

"แทบไม่มีอะไรท่ีจะท�าไม่ได้ถ้ามีความขยันและรู้จักใช้ทักษะ"	จงพยายามท�าให้ดีที่สุด	สิ่งท่ีท่านท�าวันนี้จะ 

เก็บเกี่ยวได้ในวันหน้า	และความลับของการท�าธุรกิจก็คือ	การรู้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้

ค�าส�าคัญ :	คุณลักษณะที่พึงประสงค์	ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	คติพจน์ทางธุรกิจที่ดี

Abstract
	 The	desired	characteristics	of	 tourism	entrepreneurs	are	varied	and	many.	Based	 

on	the	research	findings	in	the	Western	world,	they	are	the	following:	self-discipline,	creativity	 

and	risk-taking,	enthusiasm,	routine,	order,	business	is	 life,	the	indomitable	will	 to	succeed	 

and	stamina,	 imagination,	diligence,	strong	sense	of	duty,	optimist,	and	top	priority	given	

to	human	resources.	Of	special	 interest	 is	 the	fact	 that	quite	a	few	entrepreneurs	strongly	 

adhere	to	some	business	sayings,	some	of	which	are	as	follows:	“To	be	successful,	the	first	 

thing	to	do	is	fall	in	love	with	your	work”.	“In	business,	if	you	are	persistent	you	normally	arrive.”	

Few	things	are	impossible	to	diligence	and	skill.”	“Always	do	your	best.	What	you	plant	now,	 

you	will	harvest	later.”	The	secret	of	business	is	to	know	something	that	nobody	else	knows.”	

*อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

Keywords	 :	desired	characteristics;	tourism	entrepreneurs;	business	sayings.
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(patience)	เนื่องจากมนุษย์เราแต่ละคนมีความ

แตกต่างกันในด้านต่างๆ	(individual	differences)	

โดยเฉพาะด้านความคิดเห็น	ทีมงานท่ีท�างาน 

ในทีมเดียวกันจะต้องรู้จักอดทนเพื่อป้องกันไม่ให้ 

ความขัดแย้งเกิดขึ้น	9)	ตามความรอบรู ้ในการ

แก้ปัญหา	 (resource	 fulness)	ทีมงานจะต้อง

รู้จักใช้เนื้อหาสาระและความคิดอย่างชาญฉลาด 

เพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ	10)	ความตรงต่อเวลา	

(punctuality)	ทมีงานจะต้องตรงต่อเวลา	ถ้าสมาชกิ

ของทีมงานไม่ตรงเวลา	การที่ทีมงานร่วมมือกัน 

จะเป็นไปได้ยาก	11)	การทนได้	 (tolerance)	

เนือ่งจากสมาชกิของทมีงานในยุคปัจจบัุนแตกต่าง

กันในด้านเพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	ภาระทางสังคม	

ตลอดจนแตกต่างเพื่อทางด้านวัฒนธรรมและ 

ความคิดเห็นทางการเมือง	สมาชิกของทีมงาน 

ควรมคีวามรูส้กึระมดัระวงัในเรือ่งนี	้พยายามอดทน	

ใจกว้าง	 ให้อภัยและยอมรับในความแตกต่าง 

เหล ่ านี้ ได ้ 	 12 ) 	 ควรมีความวิ ริ ยะอุตสาหะ	 

(perseverance)	สมาชิกของทีมจะต้องเพียร 

พยายามอย่างไม่ลดละ	ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค 

ขวางกั้นก็ตาม	 ตลอดจนไม่ยอมเสียก�าลังใจ 

เพราะถ้าก�าลังใจเสียไปทุกอย่างจะเสียไป	 ดัง 

ค�ากล่าวท่ีว่า	“If	you	courage	is	gone,	then	all	

is	gone.”	

	 ลักษณะของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว 

ที่พึงประสงค์และจะน�าพาไปสู่ความส�าเร็จ

	 คราวนีผู้เ้ขยีนจะกล่าวเจาะจงลงไปในเรือ่งที่ 

ผู ้ประกอบการท่องเที่ยวและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ที่ท�าให้เกิดผลส�าเร็จในการท�าธุรกิจ 

ของเขา	ค�าถามอาจจะมว่ีา	“ผูป้ระกอบการทางด้าน 

การท่องเที่ยวมีกี่ประเภทหรือกี่ชนิด”	ค�าตอบก็คือ	 

ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจ�าแนก 

บทน�า
	 การท่ีจะประกอบธรุกจิทางด้านการท่องเทีย่ว	 

หรือธรุกิจด้านอืน่ๆ	กต็าม	ส่วนใหญ่แล้ว	ต้องอาศยั

การท�างานเป็นทีม	 (Teamwork)	ผู ้เขียนจึงใคร่ 

ขอเสนอคุณลักษณะของทีมงานที่ดี เ สียก ่อน	 

ก่อนที่จะพูดถึงคุณลักษณะที่ถึงประสงค์ของ

ผู ้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวที่ประสบ

ความส�าเร็จจากการศึกษาวิจัยสถาบันที่มีช่ือว่า	

“Institution	 for	Corporate	Competitiveness	

ลักษณะของทีมงานที่ดี เป ็นดัง น้ี 	 (Ci ted	 in	

Goetschและ	Davis,	2006:315-317)	

	 1)	ความซื่อสัตย์	(honesty)	ทีมงานทุกคน 

จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน	2)	ความไม่เห็นแก่ตัว	

(selflessness)	ทีมงานจะต้องเต็มใจที่จะท�างาน

เพื่อผลงานของทีมงานมากกว่าประโยชน์ของตน	 

3)	 พ่ึงพาอาศัยหรือไว้วางใจได้	(dependability)	 

ทีมงานจะต้องสามารถไว้วางใจได้	และพึ่งพา

อาศัยได้อย่างสม�่าเสมอ	คงเส้นคงวา	4)	ความ

กระตือรือร ้น	 (enthusiasm)	ทีมงานจะต้องมี

ความกระตือรือร้น	ถ้าสมาชิกของทีมส่วนใหญ่

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	สมาชิกคนอื่นๆ	 

กจ็ะท�าตามด้วย	5)	ความรบัผดิชอบ	(responsibility)	

หมายความว่า	สมาชกิของทมีจะต้องรูว่้าตนมีหน้าท่ี 

ท�าอะไร	และต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองถูก 

คาดหวงัให้ท�า	6)	ความร่วมมอื	(cooperativeness)	

สมาชิกของทีมต้องร่วมมอืกนั	การร่วมมอืมลีกัษณะ

การวิ่งผลัด	การวิ่งจะส�าเร็จได้ก็ต่อเมื่อนักวิ่งทุก

คนต้องร่วมมือกันรับไม้	 (baton)	เป็นทอดๆ	โดย

ไม่มีการผิดพลาดเลย	7)	ความคิดริเริ่ม	(initiative)	 

ในบางครั้งบางคราวทีมงานจะต้องคิดริเริ่มท�า 

บางสิ่งบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อทีม	โดยไม่จ�าเป็น

ต้องท�าตามค�าสั่งเพียงอย่างเดียว	8)	ความอดทน	
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ประเภท	 โฆและแฮ็ทเท็น	 (Koh	and	Hatten,	 

2002	:	21-44)	อธิบายว่าถ้าเราจ�าแนกโดยยึดถือ 

เอาความแตกต่างทางด้านผลผลิต	หรือผลิตภัณฑ์	 

(product	differentiation)	เป็นเกณฑ์	ผู้ประกอบการ

ทางด้านการท่องเท่ียวอาจจ�าแนกได้เป็น	3	ประเภท 

ด้วยกัน	คือ

 1. ผู ้ ประกอบการด ้ านท ่อง เที่ ยว

เชิงประดิษฐ์คิดค้น	 ผู ้ประกอบการประเภทนี ้

เป็นบุคคลท่ีให้สิ่งใหม่ๆ	ที่แท้จริงแก่อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว	ตัวอย่างเช่น	 โทมัสคุ๊ก	 (Thomas	

Cook)	 ได้ริเริ่มตั้งบริษัทการท่องเที่ยวข้ึนเป็น 

ครั้งแรก	 โดยท่ีไม่เคยมีใครท�าธุรกิจประเภทนี้ 

มาก่อน	ในท�านองเดียวกันผู้ท�าธุรกิจที่เก่ียวกับ 

เช็ค	ส�าหรับผู ้เดินทางของอเมริกันเอ็กซ์เพร็ส	

(American	Express	travelers	cheques)	ก็เป็น

ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวเชิงประดิษฐ์

คิดค้นเช่นกัน

 2. ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

เชิงนวัตกรรม	ผู้สร้างดิสนีแลนด์	 (Disneyland)	

ถือได้ว ่าเป็นผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

เชิงนวัตกรรม	เพราะได้สร้างสวนสนุก	ในรูปแบบ 

ที่แตกต ่างจากเดิม 	 คาซิ โนโฮเต็ล ก็ เช ่น กัน	 

เพราะเป็นโรงแรมที่มีท้ังที่พัก	อาหาร	การบันเทิง	 

และการพนันในสถานที่เดียวกัน	ผิดแผกไปจาก

โรงแรมแบบเก่าๆ	ท่ีมกัจะมแีต่ท่ีพักเพยีงอย่างเดยีว	 

ถ้าลักษณะของการบริการแตกต่างกับการบริการ

ของคูแ่ข่งอย่างมากและยากทีจ่ะลอกเลยีนแบบได้	

ธรุกจิของผูป้ระกอบการประเภทนีจ้ะอยู่ได้ยาวนาน

	 อย่างไรก็ดีถ ้านวัตกรรม	 (innovation)	

ของผู้ประกอบการประเภทนี้ประสบความส�าเร็จ

อย่างสูงก็อาจจะน�าไปสู่สภาวะ	“การท�าลายล้าง 

เชิงสร้างสรรค์”	ได้	นั่นคือ	มันจะไปท�าลายธุรกิจ

บางอย่างให้ล้มครืนลงไป	ตัวอย่างเช่น	การเกิดข้ึน 

ของเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี	(personal	computer)	

ไปท�าให้เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาอยู ่ไม่ได้	 และ

การพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ 	 (e-commerce)	

หรือการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ	ผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส์	อาจจะไปท�าให้การซือ้ขายโดยอาศยั

แคตาล็อกที่ส่งไปทางไปรษณีย์	ต้องอันตรธานไป	

เป็นต้น	

 3. ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

เชิงเลียนแบบ	ผู้ประกอบการประเภทนี้เป็นพวกที่

ท�าเลียนแบบ	หรือท�าเหมือนผู้ประกอบการคนอื่นๆ	

ทีเ่คยท�ามาแล้ว	ตวัอย่างเช่น	เจ้าของโรงแรม	โมเต็ล	

สวนสนุก	คาเฟ่	(café)	ร้านขายของที่ระลึก	เป็นต้น	

ผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการขายสินค้าหรือบริการ

ของบริษัทอื่น	(franchisees)	ก็จัดอยู่ในประเภท 

ผูป้ระกอบการเชงิเลยีนแบบเช่นกนั	สิง่ท่ีผูป้ระกอบ

การประเภทนีใ้ห้แก่ลกูค้ามกัจะไม่ได้รบัการปฏเิสธ	

เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ผู้ประกอบ

การมักจะประสบกับการแข่งขันทางด้านตลาดสูง

	 โฆ	และ	แฮ็ทเท็น	ได้ให้อรรถาธิบายต่อไป

อีกว่าถ้าเราใช้	วิธีการทางพฤติกรรม	(behavioral	

approach)	 เป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกประเภท

ของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเท่ียวสามารถ 

จะจ�าแนกได้ถึง	6	ประเภทด้วยกัน	อันได้แก่

 1. ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

แนววิถีชีวิต ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

แนววิถีชีวิต	 เป ็นผู ้ที่ท�าธุรกิจเพื่อตอบสนอง 

ความนิยมชมชอบหรือ	วิถีชีวิตตลอดจนสนับสนุน

งานอดิเรก	และความสนใจของตนเป็นส�าคัญ	 

เมื่อได้ท�าธุรกิจไปแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าธุรกิจ

จะต้องเจริญก้าวหน้าอย่างมากมายแต่อย่างใด	

ตัวอย่างเช่น	ผู้เกษียณอายุที่ต้องการอาศัยอยู่ใน
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สภาพแวดล้อมท่ีสงบเงียบและใกล้กับธรรมชาต	ิ 

ก็อาจจะซื้อกระท่อมชายทะเลสาบสักหลังหนึ่ง 

แล้วท�าเป ็นร ้านอาหารเล็กๆ	 เพื่อบริการแก ่ 

นักท่องเที่ยว	เป็นต้น	สาเหตุที่ตั้งขายอาหารเพราะ

เจ้าของมีนิสัยชอบปรุงอาหารเป็นชีวิตจิตใจ

 2. ผูป้ระกอบการทางด้านการท่องเท่ียว

แนวสงัคม	ผูป้ระกอบการประเภทนี	้เป็นผูป้ระกอบ

การธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวโดยไม่ได้มุ่งหวัง

ก�าไร	หรือท�าในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด	ตัวอย่าง

เช่น	ผู้ก่อตั้งสวนส่วนบุคคล	พิพิธภัณฑ์	ถังกระจก

เลี้ยงปลา	หอศิลป์	เป็นต้น

 3. ผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่วเชงิ

แฝงเร้น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบางคน 

มีงานบางอย ่างที่ท�าเต็มเวลา	 และมีรายได ้

เป็นประจ�าอยู ่แล้ว	 แต่พยายามท�าธุรกิจด้าน 

การท ่องเที่ยวควบคู ่ ไปด ้วยในลักษณะที่ท�า 

ไม่เต็มเวลา	 ผู ้ประกอบการประเภทนี้เรียกว่า	 

ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงแผงเร ้น	

ตัวอย่างเช่น	อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ท�าธุรกิจ 

น�าเที่ยวในบางฤดูกาล	 เลขานุการของผู้จัดการ

บริษัทท่ีแอบท�าธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนแขก	

เป็นต้น	ถ้าธุรกิจประสบความส�าเร็จอย่างมาก 

ผู ้ประกอบการอาจจะกระโดดเข้าเต็มตัวและ 

เต็มเวลาก็ได้

 4. ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

เชิงชายขอบ 	 ผู ้ประกอบการด ้านท่องเท่ียว 

ที่ท�าธุรกิจในภาคที่ไม่เป็นทางการทั้งหลาย	จัดอยู ่

ในประเภทผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

เชิงชายขอบ	อาทิเช่น	มัคคุเทศก์เถื่อน	ผู ้เร่ขาย

อาหารและเคร่ืองด่ืมแก่นักท่องเที่ยวตามถนน

หนทาง	ผูเ้ร่ขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเทีย่วต่างชาติ	

เป็นต้น	ผู้ประกอบการเหล่านี้ท�าธุรกิจในลักษณะ

ที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้าให้ถูกต้อง	และเป็น 

ธุรกิจขนาดเล็กมาก	จึงไม่อาจจะพูดได้ว่า	 เป็น 

ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวที่แท้จริง

 5. ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

เชิงอนุกรม 	 ผู ้ประกอบการประเภทนี้ได ้แก ่	 

ผู ้ประกอบการด ้านการท ่องเที่ยวที่ท�าธุรกิจ 

ต่อเน่ืองกันยาวนาน	และอาจท�าธุรกิจหลายๆ	 

อย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	 ในบางกรณี	หาก

ประสบความล้มเหลว	ก็จะลุกข้ึนมาท�าใหม่อีก	 

ส่วนผู ้ที่ประสบความส�าเร็จนั้น	 จะมีส ่วนช่วย 

ต่อชุมชนอย่างมากในแง่ที่ว่า	ช่วยกระจายรายได ้

ให ้แก ่สมาชิกของชุมชน	และช่วยเสริมสร ้าง 

โครงสร้างทางด้านอุตสาหกรรมของชุมชนให้ดู 

แข็งแกร่ง	ส่วนข้อเสียที่อาจจะเกิดข้ึนได้ก็คือ	 

ท�าให้คนเพียงไม่กี่คนของชุมชน	(ผู้ประกอบการ)	 

ไปควบคุม	และมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ของ 

ชุมชนได้

 6. ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

ที่ก�าลังเริ่ม	ผู ้ประกอบการประเภทนี้ได้แก่	ผู ้ที่

ก�าลังอยู่ในกระบวนการของการก่อต้ังธุรกิจ	 เช่น	

ก�าลังแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ	ก�าลังท�าแผนทาง

ธรุกจิ	ก�าลงัศึกษาดูสถานทีต้ั่งของธรุกจิ	ฯลฯ	พดูอกี 

นัยหนึ่ง	ผู ้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว 

ที่ก�าลังจะเริ่มมีความคล้ายคลึงกับผู้ประกอบการ

ศักยภาพ	หรือผู ้ประกอบที่มีแนวโน้มที่จะเป็น

ในอนาคต	ต่างกันตรงที่ว่า	ผู ้ประกอบการศักย	 

ยังไม ่อยู ่ในกระบวนการของการก ่อต้ังธุรกิจ 

แต่อย่างใด	 เพียงแต่ว่า	สักวันอาจจะมีปัจจัย 

บางอย่างผลักดันให้เข้าไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวได้

	 คุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของผูป้ระกอบการ 

ทางด้านการท่องเทีย่วทีส่ามารถน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ 

อย่างสูงท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างประจักษ์ชัด	
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ได้แก่สิ่งต่อไปนี้	

 1. ความมีวินัยในตนเอง เรย ์คร็อค	 

(Ray	Kroc,	cited	 in	Krass,	1998:	305-307)	 

ผู ้สร ้าง	The	Mc	Donald’s	 fast-food	chain	 

ได้ด�าเนินงานด้านธุรกิจโดยยึดหลักการข้อนี ้

มาตลอด	คร็อค	อธิบายว่า	การศึกษา	มีส่วนช่วย

อย่างย่ิงต่อความส�าเร็จในธุรกิจ	แต่ถ้าไม่มีวินัย 

ในตนเอง	ประกอบด้วยการศึกษาก็ไม่อาจจะช่วย

ได้มากนัก

 2. การมีความคิดริเริ่ม กล้าเสี่ยง และ 

อดทนต่อค�าวิพากษ์วิจารณ์ 	 ทั้ง	 3	อย่างน้ี	 

เป็นคุณลักษณะเด่น	ของ	 ไมเคิ้ล	ดี	 ไอส์เนอร์	 

(Michael	D.	Eisner,	cited	 in	Krass,	1998:	

437-447)	ซึ่งเป็น	CEO	ของ	The	Walt	Disney	

Company.

 3. ความกระตือรือร้น และการท�างาน

หนัก	 เป็นคุณลักษณะเด่นของ	เค็มม็อนส์วิลสัน	

(Kemmons	Wilson,	citer	in	Krass,	1988	:	1998	:	 

301-303)	ผู้ก่อตั้งโรงแรม	Holiday	Inn	และเป็น 

บิดาของโมเต็ล	 (motel)	สมัยใหม่	 เขากล่าวว่า	 

การท�างานสัปดาห์ละ	 40	 ชั่วโมง	 ไม ่ใช ่ เป ็น 

สิ่งย่ัวยวนชวนใจส�าหรับเขา	ถ้าเป็นไปได้เขาอยาก

จะท�างานวันละ	40	ชั่วโมงด้วยซ�้าไป

 4. การชอบท�างานกิจวัตรเดฟโทมัส	

(Dave	Thomas,	cited	in	Krass,	1998	:	309-313)	 

ผูส้ร้าง	Wendy’s	restaurant	chain	ตัง้ข้อสงัเกตว่า	 

คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการท�างานกิจวัตร	หรืองาน 

ที่ท�าเป็นประจ�า	สม�่าเสมอ	เขาอธิบายว่า	งานที่ท�า

เป็นกจิวตัรน่ีแหละจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ 

โดยไม่คาดคิดได้อย่างมาก	เขาจึงกล่าวเตือนว่า	 

เราจะต้องท�างานท่ีเป็นพื้นฐานหลักให้ดีท่ีสุด	โดย

ท�าแล้วท�าเล่าทุกๆ	วันเป็นประจ�า

 5. ความเป ็นระเบียบ 	 เป ็นสิ่ งที่ 	 เจ	 

วิลลาร์ด	มาริอ็อท	(J.	Willard	Marriot,	citer	 in	

Krass,	1998	:	453-459)	ผู้สร้าง	The	Marriot	

Hotel	Chain	ได้ยึดถือเป็นแนวบริหารงานของ

เขา	เขากล่าวว่า	 ศิลปะของความก้าวหน้า	ก็คือ	

การรักษาความเป็นระเบียบเอาไว้ท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลง	และในขณะเดียวกันก็รักษาความ

เปลี่ยนแปลงเอาไว้ท่ามกลาง	ความเป็นระเบียบ	 

นอกจากนี้มาริอ็อท	มองว่า	 “คนมีความส�าคัญ 

เป็นอันดับหน่ึง”	เพราะฉะนั้น	จะต้องให้การดูแล

เอาใจใส่	“บุคลากร”	ในองค์กรให้ดีที่สุด	ตลอดจน 

สร้างความรู ้สึกเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน 

ให้เกิดขึ้นกับบริษัทให้ได้

 6. การยึดถือเอาธุรกิจเป็นชีวิตจิตใจ  

โฮเวิร์ด	ดี	จอห์นสัน	(Howard	D.	Johnson,	cited	 

in	Krass,	1998	:	295-299)	เจ้าของธุรกจิภัตตาคาร 

ที่มีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกาคนหนึ่ง	 ได้ด�าเนิน

ธุรกิจโดยยึดหลักการที่ว ่า	 “ธุรกิจ	 คือ	 ชีวิต”	 

เขาทุ่มเทต่อธุรกิจอย่างสุดชีวิต	เขาไม่เคยมีงาน

อดเิรก	ไม่เคยเล่นกฬีาชนดิใดๆ	เลย	เมือ่ไปงานเลีย้ง

แต่ละครัง้	เขาจะจบลงเอยด้วยการเจรจาทางธรุกจิ	

ในการบริหารธุรกิจของเขา	เขาพยายามตรวจงาน

อยู่ตลอดเวลา	และคอยกระทุ้งให้พนักงานท�างาน

อย่างขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นเสมอ

 7. ความต้ังใจแน่วแน่ที่จะให้ประสบ

ความส�าเร็จ ความอดทน และความวิริยะ

อุตสาหะ	 เป็นคุณลักษณะของพันเอกฮาร์แลนด	์

แซนเดอร์ส์	(Harland	Sanders,	cited	in	Lundberg,	

1994	:	295-297)	เจ้าของ	KFC	เขาเริ่มท�าธุรกิจ 

ตอนทีม่อีายุถึง	65	ปีด้วยเงนิทนุเพยีง	105	ดอลลาร์	

แต่ในทีสุ่ดก็ประสบความส�าเร็จอย่างสูง	แซนเดอร์ส์	

เสียชีวิตในปี	ค.ศ.	1980	ขณะที่มีอายุ	90	ปี
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 8. ความขยนั จนิตนาการ และความรูส้กึ 

ไวต่อความต้องการของคน	เป็นคณุลกัษณะเด่น

ของ	ซีสาร์ริทซ์	(Cesar	Ritz,	cited	in	Lundberg,	

1994	 :	31-32)	ซึ่งได้ชื่อว่า	 เป็น	 “Host	 to	 the	 

World”	 เขามีความสามารถพิเศษในการเอาใจ 

หรือตอบสนองความต้องการของชนชั้นผู ้ดี	ผู ้มี

อ�านาจ	 ผู ้ม่ังคั่ง	และสตรีทั้งหลาย	การประดับ

ประดาและตกแต่งต่างๆ	ในโรงแรมอย่างวิจิตร

พสิดารก็เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนกลุม่นี้

 9. ความรู ้สึกรับผิดชอบต่อหน ้าที ่

อย่างสงู และความมวีนิยัในตนเอง	เป็นลกัษณะ

เด่นของ	คอนราด	เอ็น	ฮิลตัน	(Conrad	N.	Hilton	

Ritz,	cited	 in	Lundberg,	1994	 :	198-201)	

ประธานบอร์ดของ	Hillton	Hotels	Corporation.	

ฮิลตั้นสวดมนต์เป็นประจ�าสม�่าเสมอ	สวดภาวนา

ให้ได้ทรัพย์สมบัติชิ้นใหม่	และเมื่อได้มาแล้ว 

ก็สวดภาวนาอีก	ตอนที่เขาเสียชีวิตในปี	ค.ศ.	1979	

(อายุ	90	ปี)	นั้น	เขามีโรงแรมในเครือข่ายทั่วโลก 

ถึง	105	โรงแรม	จ�านวนห้องรวม	46,	746	ห้อง

	 นอกจากน้ัน	ในการบริหารธุรกิจโรงแรม

ฮิลตันได้เน้นเรื่อง	 “ประสิทธิภาพ”	 (efficiency)	

“ประสิทธิภาพ”	ของเขาอาศัยปัจจัยต่างๆ	6	ปัจจัย	

คือ

	 การศึกษาเรื่องเวลาและวิธีการ, 	 การ 

วิเคราะห์งาน,	มาตรฐานของงาน,	 โปรแกรม 

ความปลอดภยั,	การควบคมุงบประมาณ	,	โปรแกรม

การก�าหนดราคา

 10. พนักงานของบริษัทหรือทรัพยากร

มนุษย์เห็นควรให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก 

เป็นปรัชญาที่จีน	 เกอร์ดอน	 (Jean	Fourdon,	 

2003	:	14)	ได้ยึดถือย่างเคร่งครัดในการบริหาร

โรงแรม	มอนตริออล	โนโวเทล	 (the	Montreal	

Novotel)	ในประเทศแคนาดา	เกอร์ดอนบอกว่า	

“พนกังานของโรงแรม	มคีวามส�าคัญเป็นดันดับหน่ึง	

ลูกค้า	มีความส�าคัญเป็นอันดับที่สอง	และก�าไร	 

มีความส�าคัญเป็นอันดับที่สาม”	ในฐานะที่เป็น 

ผู้จัดการของโรงแรม	เกอร์ดอน	ได้ให้สวัสดิการ 

และเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดีรวมทั้งชีวิต

ครอบครัวของพวกเขา	ตลอดจนสอนให้พนักงาน

ทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ทั่วๆ	ไปในทุกๆ	ด้านของ

โรงแรม	 แทนที่จะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง 

โดยเฉพาะเพียงด้านเดียว	 เกอร์ดอนกล่าวว่า	 

“I	preach	for	generalists,	not	specialists.”	ผลที่

ตามมากค็อื	พนกังานสมารถสลบัสบัเปลีย่นท�างาน

ในด้านต่างๆ	 ได้	ท�าให้งานของโรงแรมด�าเนิน 

ไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่ชะงักงัน	 การบริหาร 

โดยยึดถือ	ปรัชญาข้างต้นของเกอร์ดอนท�าให้ 

พนักงานมีขวัญและก�าลังใจในการท�างานอย่าง 

ดีเยี่ยมจนท�าให้แขกที่มาพักท่ีโรงแรมต่างพูด 

คุยกันว่า	“เมื่อมาพักที่โรงแรมนี้	พวกเราได้รับการ

ปฏิบัติเหมือนพระราชา”

	 นอกจากน้ี	 ผู ้ประกอบการ	 เป ็นจ�านวน 

ไม่น้อยประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวโดยได้ยึดถือ

คติพจน์ทางธรุกจิเป็นเครือ่งน�าทาง	เช่น	“สตูรความ

ส�าเร็จของงานมี	3	ค�า	คือ	ท�างาน	ท�างาน	ท�างาน”	 

“ในการท�าธุรกิจถ้าท่านเพียรพยามอย่างไม่ลดละ

ท่านจะบรรลุผลส�าเร็จหรือไปถึงจุดหมายปลาย 

ทางได้”	“แทบไม่มีอะไรท่ีจะเป็นไปไม่ได้	ถ้าเรา 

ขยันหมั่นเพียรและใช้ทักษะ”	“การผัดวันประกัน

พรุ่งคือการฆ่าโอกาส”	“พยามท�าให้ดีที่สุด	สิ่งที่เรา

ท�าวนัน้ีเราจะเกบ็เกีย่วในวนัหน้า”	“การท�างานหนกั

ไม่เคยฆ่าใคร	ยิง่ท�างานหนกัยิง่ท�าให้เรามสีขุภาพด	ี

และมีความสุขยิ่งขึ้น”	“ในการที่จะให้ประสบความ

ส�าเร็จในการท�างาน	สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ	ตกหลุม



31
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รักในการท�างานเสียก่อน”	“ความลับของนักธุรกิจ

คือ	การรู้ในส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่รู้”	“ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ไม่ใช่เป็นส่ิงส�าคัญ	สิ่งที่ส�าคัญคือ	ทีมงานที่เราท�า

ร่วมกับเขาต่างหาก”	“การท�าเงินเป็นศิลปะและ 

การท�างานก็เป็นศิลปะ	แต่การท�าธุรกิจท่ีดีเป็น

ศิลปะท่ีเหนือกว่าศิลปะท้ังปวง”	“ผู้น�าทางธุรกิจ 

จะต้องเป็นคนที่เห็นมากกว่าลูกน้อง	เห็นไกลกว่า 

ลกูน้อง	และเหน็ก่อนลูกน้อง	(Exley,	1993:10-42).
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M – Learning

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช โศภีรักข์*

บทคัดย่อ
	 บทความนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู ้อ่าน	เกี่ยวกับ	m-learning	มีเนื้อหาที่ครอบคลุม	 

ความหมายระบบการบริหารและการเตรียมการเรียนการสอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ	ลักษณะของผู้เรียน 

ที่เหมาะสมที่จะเรียนผู้เขียนมีความหวังอย่างสูงว่า	บทความนี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคุณประโยชน ์

และวิธีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยชนิดนี้

ค�าส�าคัญ :	m-learning;	ระบบการบริหาร;	การเตรียมบทเรียน;	ลักษณะของผู้เรียน

Abstract
	 The	article	is	designed	to	provide	the	research	with	knowledge	on	m-learning.	The	substance	

meaning	administrative	system	and	lesson	plan	preparation,	research	findings	pertaining,	 

and	the	nature	of	learners	deemed	suitable	for	this	type	of	learning.	The	author	has	high	hope	

that	the	readers	of	the	article	would	gain	insights	into	the	usefulness	and	the	application	of	this	

state-of-the-art	technology.

Keywords	 :	m-learning;	administrative	system;	lesson	plan	preparation;	nature	of	learners

	 m-Learningจึงเป็นการเรียนการสอนหรือ

บทเรียนส�าเร็จรูป	(instructional	package)	ที่น�า

เสนอผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา	โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย	

(wireless	telecommunication)	ทีส่ามารถต่อเชือ่ม

จากเครือข่ายแม่ข่าย	(network	server)	ผ่านจุดต่อ

แบบไร้สาย	(wirelessaccess	point)	แบบเวลาจรงิ	

(real	time)	อกีทัง้ยงัสามารถปฎสิมัพนัธ์กบัโทรศัพท์

มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาเคร่ืองอ่ืนโดย

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่น	Bluetooth	เพื่อสนับสนุน 

ความหมายของ Mobile learning
	 m-Learning	 เกิดจากค�าศัพท์	2	ค�า	ที่มี 

ความหมายในตัวเอง	ได้แก่	m	มาจาก	mobile	 

ซึ่งหมายถึง	 เครื่องมือสื่อสารที่ ใช ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการที่สามารถน�าพกติดตัว

ไปไหนได้สะดวก	เช่นโทรศัพท์มือถือ	คอมพิวเตอร์

แบบพกพาที่ เ รียกว ่า	 PDA	 (personal	 data	

assistant)	คอมพิวเตอร์แบบเขียน	(tablet	PC)	

รวมถึงคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค	(notebook	PC)	

ส่วน	learning	มคีวามหมายถึง	การเรยีนรู	้การเรียน

*รองศาสตราจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การท�างานร่วมกัน

	 การเรียนการสอนลักษณะนี้จึงมีความ

เป็นส่วนตัวและมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าผ่าน 

ไมโครคอมพิวเตอร์	เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์

ที่น�าเสนอผ่านไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่	เช่น	 

บทเรียน	WBI/WBT	(web	based	 instruction/ 

web	based	 training)	และบทเรียน	CAI/CBT	

(computer	 assist	 instruction/computer	

based	training)	เป็นการเรียนการสอนโดยล�าพัง	

(standalone	based)	เป็นบทเรียนแบบ	off	 line	

ที่สร้างและเก็บบันทึกไว้แล้วในเครื่องแม่ข่าย	 

ผู ้เรียนจะต้องต่อเชื่อมไมโครคอมพิวเตอร์ของ 

ตัวเองผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตัวเอง

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดบทเรียน

ไปศกึษา	ซ่ึงเป็นบทเรยีนทีม่เีน้ือหาค่อนข้างตายตวั	

และไม่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล

เท่าที่ควร

m-Learning และ e-Learning
	 Brown	อ้างใน	มนต์ชัย	เทียนทอง	(2547)	

ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง	m-Learning	และ	

e-Learning	ไว้ดังภาพที่	1

	 m-Learning	เป็นส่วนหนึ่งของ	e-Learning	

ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์

ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล	นับว่าเป็น

แนวทางใหม่ต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้อง

ตามเป้าหมายตามแนวทางใหม่นี้ผู้เรียนจะมีอิสระ 

อย่างเต็มที่ในการศึกษาบทเรียนผ่านจอภาพ

ของโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา	 

ณ	สถานที่ใดและในเวลาใดๆ	ก็ได้	แทนที่จะต้อง 

นั่ ง ศึ กษาบท เ รี ยนผ ่ านจอภาพของ ไม โคร

คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา	สถานประกอบการ	

หรือบ้านพัก	ซึ่งผู้เรียนบางคนอาจประสบปัญหา

เกีย่วกบัสภาพความพร้อมทางการเรยีน	เช่น	ปัญหา

ส่วนบุคคล	ต้องเดินทางไกล	ติดภารกิจหน้าที่

ประจ�า	และปัญหาอื่นๆ	ในขณะท่ีการเรียนรู้ด้วย	

m-Learning	สามารถกระท�าได้ตลอดเวลา	แม้

ระหว่างการประกอบภารกิจหน้าที่ประจ�าวัน

เทคโนโลยีที่ใช้ใน m-Learning
	 เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายแพร่

หลายทัว่โลก	คอื	GSM	(global	system	for	mobile	

communication)	ซึ่งออกแบบข้ึนมาในครั้งแรก 

เพื่อใช้ในการรับส่งสัญญาณเสียงเป็นหลัก	แต่

ต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีการรับส่งข้อความใน

ลักษณะของ	SMS	(short	message	service)	เช่น	

โทรสาร	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	และข้อความสั้นๆ	

ด้วยความเร็วในการรับส่งสัญญาณ	160	ตัวอักษร

ต่อวินาที	หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาโพรโตคอล

ไร้สาย	 (wireless	protocol)	ขึ้นมาเพื่อรองรับ

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ	ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	เรียกว่า	WAP	(wireless	application	

protocol)	ท�าให้เกิดการตื่นตัวอย่างมากในการ 

ท่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บเบราเซอร์ผ่านโทรศัพท์

ภาพที่	1	ความสัมพันธ์ระหว่าง	m-Learning	

และ	e-Learning

Flexible Learning

Contact Learning (face to face/Residential)

e-Learning

Distance Learning

Online Learning

Paper Based Learning

m-Learning
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มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา	แต่ส่วนใหญ่ยังเป็น 

การน�าเสนอด้วยข้อความเป็นหลัก	(text	based)	

การน�าเสนอภาพ	ภาพเคลือ่นไหว	และวดีทิศัน์ผ่าน	

WAP	ยังคงเป็นเรื่องที่ยากต่อโพรโตคอลดังกล่าว

	 การพัฒนาของเครือข่ายโทรศัพท์ดิจิทัล

ได้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้การรับส่งภาพ	

ภาพเคลื่อนไหว	และวีดิทัศน์	 เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น	

เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่	GPRS,	HSCSD	และ	

Bluetooth	เป็นต้น

	 GPRS	(General	Packet	Radio	Service)	

เป็นเทคโนโลยดีจิทัิลความเรว็สูงในการรบัส่งข้อมลู

ผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์ระบบ	GSM	ด้วยความเรว็สูง

ถึง	171.2	kbps	ซึ่งความเร็วขนาดน้ีเป็นความเร็ว

ที่สูงกว่าการรับส่งข้อมูลวิธีธรรมดาถึง	3	เท่า	และ

สูงกว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ	GSM	

ประมาณ	10	เท่า	ท�าให้การรับส่งข้อมลูไม่ว่าจะเป็น

ข้อความ	ภาพและเสียง	ผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์แบบ

ไร้สายมปีระสทิธภิาพสงูขึน้	รวมทัง้การใช้โปรแกรม

ต่างๆ	ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์

	 ปัจจุบันน้ีมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ต่างๆ	ข้ึนมาเป็นจ�านวนมากเพือ่ใช้งานบนโทรศพัท์	

มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาผ่านเทคโนโลย	ี

GPRS	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าระบบ	SMS	และ 

การรบัส่งข้อมลูแบบ	CSD	(circuit	switched	data)	

ซึ่งเป็นโพรโตคอลในการรับส่งข้อมูลแบบดั้งเดิม 

ซึ่งมีข้อจ�ากัดทั้งด้านขนาดของข้อมูลและความเร็ว

	 HSCSD	(high	speed	circuit	switched	

data)	เป็นเทคโนโลยดีจิทิลัความเรว็สงูในการรบัส่ง

ข้อมูลผ่านเครอืข่ายโทรทศัน์ระบบ	GSM	อกีรปูแบบ

หนึง่ซึง่แตกต่างจากระบบ	GPRS	ด้วยความเรว็ท่ีสงู

ประมาณ	57.6	kbps	ซึ่งต�่ากว่าระบบ	GPRS	แต่ก็

มีข้อดีในการรับส่งสัญญาณภาพและวีดิทัศน์ที่ให้

ประสิทธิภาพดีกว่าระบบ	GPRS	เนื่องจากมีระบบ

การประกันคุณภาพของการจัดการสัญญาณภาพ

แบบ	switched	circuit	ที่มีความเสถียรมากกว่า 

การส่งข้อมลูแบบ	packet	ของระบบ	GPRS	อย่างไร

ก็ตามปัจจุบันนี้เทคโนโลยี	HSCSD	ยังไม่เป็นที ่

แพร่หลายมากนักในประเทศต่างๆ	

	 Bluetooth	 เป็นเทคโนโลยีไร้สายในการ 

เชื่อมต่ออุปกรณ์	2	ชุดเข้าด้วยกันในระยะทาง

สั้นๆ	ไม่เกิน	10	เมตร	ด้วยความเร็วสูงสุด	1	Mbps	

เช่น	การต่อเชื่อมโทรศัพท์มือถือเข้ากับไมโคร

คอมพิวเตอร์	แต่ปัญหาของระบบ	Bluetooth	 

ก็คือระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ยัง 

ไม่ดีพอ	และมีข้อจ�ากัดทางด้านระยะทางในการ

ติดต่อสื่อสาร

	 เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้	 ในปัจจุบันก�าลัง 

มีการต่ืนตัวอย่างมาก	มีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาให้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

แบบพกพาท�างานคล้ายกับไมโครคอมพิวเตอร์

มากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการใช้เว็บเบราเซอร์	การใช้

โปรแกรมประยุกต์	(application	software)	การใช้ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 การรับส่งไฟล์ข ้อมูล	 

(file	 transfer)	การรับส่งไฟล์เสียงและไฟล์ภาพ	

รวมทั้งการใช้งานทางด้านมัลติมีเดียในลักษณะ

ของ	MMS	(multimedia	messaging)	การน�าเสนอ

เนื้อหาบทเรียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแบบ

ไร้สายในลักษณะของ	m	learning	จึงเกิดขึ้น	เป็น

พัฒนาการของการเรียนการสอนแบบ	e-Learning	

อีกข้ันหนึ่ง	โดยเป็นที่คาดหมายกันไว้ว่าในยุคที่	4	 

(4	 th	generation)	 ในราวปี	ค.ศ.	2010	 เมื่อ

เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายสามารถรับส่ง

ข้อมูลได้ด้วยความเร็ว	100	Mbps	จะเป็นยุคทอง

ของการเรียนการสอนแบบ	m-Learning	ผู้เรียน 
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จะสามารถต่อเชื่อมเครื่องมือสื่อสารของตนเอง 

เข้ากบัเครอืข่ายโทรศพัท์ไร้สายเพือ่ลงทะเบยีนเรยีน

ศึกษาบทเรียน	ท�าแบบฝึกหัด	และท�าข้อสอบเพื่อ

วดัและประเมนิผล	รวมทัง้การปฎสิมัพนัธ์กบัผูเ้รยีน 

คนอ่ืนๆ	หรือผู้สอนได้ในเวลาเดียวกัน	แม้ว่าจะ 

อยู่ห่างกันคนละภูมิภาคก็ตาม

ข่ายงานของ m-Learning
	 Knowledge	Anywhere	 เป ็นองค์การ 

ที่จัดการเรียนการสอนแบบ	e-Learning	และ	 

m-Learning	ได้น�าเสนอข่ายงานของ	m-Learning	

ไว้ดังนี้	(Knowledge	Anywhere,	2002)

ติดตามผล	 และประเมินผล	 รวมถึงอุปกรณ  ์

ประกอบต่างๆ	เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน

ผ่านจอภาพของโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ 

พกพา	ส่วนน้ีจะท�างานสัมพันธ์กับ	task	model	 

และ	use	model	ทีไ่ด้มีการออกแบบไว้ก่อนเก่ียวกับ

รปูแบบการด�าเนนิการเกีย่วกบัภารกิจหรอืกิจกรรม

การเรียนรู้ที่จัดน�าสนอให้กับผู้เรียน

	 3.	 หน่วยเก็บเนื้อหาบทเรียน	 (content	

repository)	ได้แก่	ส่วนของเนื้อหาบทเรียน	รวมทั้ง

แบบฝึกหดัแบบทดสอบ	และส่วนข้อมลูต่างๆ	ทีเ่ป็น

องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้เรียน

	 4.	 ส่วนของการติดต่อกับผู้เรยีน	(interface)	

ได้แก่	ส่วนของการปฎิสัมพันธ์กับผู ้เรียนผ่าน 

แป้นพิมพ์และจอภาพของเครื่อง

ระบบบริหารและจัดการบทเรียน
	 ไม่ว ่าจะเป็นบทเรียน	e-Learning	และ	

m-Learning	 ซึ่งแตกต่างกันเพียงเทคโนโลย ี

ที่ใช้เป็นช่องทางในการส่งผ่านองค์ความรู้เท่านั้น	

ส่วนสาระส�าคัญของบทเรียนคือ	เนื้อหา	(content)	

ที่นับว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้	 จะไม่มีความ

แตกต่างกันแต่อย่างใด	เนื่องจากเป็นส่วนที่ท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้ เรียนให้

เกิดการเรียนรู ้ขึ้นหลังจากศึกษาเนื้อหาบทเรียน

แล้ว	สาระส�าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ทั้ง	 

2	ประเภท	ยังคงยึดหลัก	4	I’s	เช่นเดียวกัน	ได้แก	่ 

1)	 Information	 คือ	ความเป็นสารสนเทศของ

เนือ้หาบทเรยีน	2)	Interactive	คือ	การมปีฎิสมัพันธ์

ระหว่างผู ้เรียนกับบทเรียน	หรือระหว่างผู ้เรียน 

ด้วยกัน	3)	 Individualization	คือ	การส่งเสริม 

การเรยีนรูร้ายบคุคล	และ	4)	Immediate	Feedback	

คือ	การโต้ตอบโดยทันทีที่ผู้เรียนตอบสนอง

ภาพที่	2	ข่ายงานของ	m-Learning	

ตามแนวคิดของ	Knowledge	Anywhere

 

	 ส่วนประกอบข่ายงานของ	m-Learning	

ประกอบด้วย

	 1.	 ข้อมลูค�าอธบิายต่างๆ	เกีย่วกบับทเรยีน	

(context	data)	ได้แก่	ค�าอธิบายบทเรียน	คู่มือ 

การใช้งาน	การช่วยเหลือ	และข้อมูลท่ีจ�าเป็นอื่นๆ	

เพือ่สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รยีน

ในระหว่างการเรียนรู้

	 2.	 เ ค รื่ อ งมื อสนับสนุนที่ ช าญฉลาด	

(Intelligent	Support	Engine)	ได้แก่	 เทคโนโลยี

เครอืข่ายไร้สาย	รวมถงึซอฟต์แวร์ทีท่�าหน้าทีบ่รหิาร 

และจัดการบทเรียน	 (mLMS)	 เริ่มตั้งแต่การ 

ลงทะเบียน	 น�าเสนอ	 จัดการ	 ติดต ่อ ส่ือสาร	 
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	 ส� าหรับการ เรียนการสอนในลักษณะ	

e-Learning	ส่วนที่ท�าหน้าที่หลักในการบริหาร

และจัดการรวมท้ังการน�าพา	(tracking)	ผู้เรียน

ตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มลงทะเบียนไปยังเป้าหมายปลาย

ทาง	คือ	LMS	(learning	management	system)	

ซ่ึงนบัว่าเป็นหวัใจของระบบการเรยีนการสอนแบบ	

e-Learning	ท่ีท�าหน้าที่จัดการเรียนการสอนแทน

ผู้สอนทั้งหมด	ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ	LMS	

ขึ้นมาเพ่ือการพาณิชย์เป็นจ�านวนมาก	เช่น	Lotus	

Learning	Space,	WebCT,	Blackboard,	SAP,	

TopClass	และ	Intralearn	เป็นต้น

	 ส ่วนการเรียนการสอนในลักษณะของ	

m-Learning	ก็มีระบบบริหารและจัดการบทเรียน

เช่นกัน	เรยีกว่า	mLMS	(mobile	LMS)	หน้าทีห่ลกัๆ	

ของ	mLMS	ไม่แตกต่างจาก	LMS	เพียงแต่การ

จดัการบทเรยีนผ่านโทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์

แบบพกพามีความซับซ้อนมากกว่า	 เนื่องจาก

เป็นการจัดการกับข้อมูลผ่านระบบเครือข ่าย 

ไร้สาย	ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ย่อมมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่า	ปัจจุบันนี้

กล่าวได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของ	m-Learning	ซึ่งเริ่ม

มีการพัฒนา	mLMS	ขึ้นมาเพื่อการพาณิชย์เช่นกัน	 

เช่น	บริษัท	WBT	System	แห่งไอร์แลนด์	ได้พัฒนา

ระบบ	TopClass	Mobile	 เพื่อใช้ในการบริหาร 

และจัดการบทเรียน	m-Learning	นอกจากนี ้

ยังมี	mLMS	อื่นๆ	เช่น	Mobile	LMS	ของบริษัท	

Meridian	KSI	เป็นต้น

ข ้ อดี และข ้ อจ� า กั ดของการ ใช ้

คอมพวิเตอร์แบบพกพาเพือ่น�าเสนอ

บทเรียน m-Learning
	 คอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถใช้แทนที่

ไมโครคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี	รวมทั้งสามารถ

ใช ้ เป ็นเครื่องมือสื่อสาร	 บริหารและจัดการ	 

ตลอดจนใช้เป็นเครื่องช่วยสอนได้ทั้งผู ้สอนและ 

ผู้เรียน	ส�าหรับข้อดีของคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

เพื่อการศึกษา	 FERL	 (Further	 Education	

Resources	for	Learning)	ได้สรุปไว้	ดังนี้	 (Ferl,	

2004)	

	 1.	 ผู ้เรียนสามารถมีปฎิสัมพันธ์ร ่วมกัน

ได้โดยตรง	รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง 

ร่วมกัน	แทนที่จะนั่งอยู่หน้าจอภาพเหมือนการใช้

ไมโครคอมพิวเตอร์

	 2.	 ใช้พื้นท่ีไม่มากเหมือนกับการใช้ไมโคร

คอมพิวเตอร์ภายในห้องปฎิบัติการ	 เน่ืองจาก

คอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถเชื่อมด้วยระบบ

เครือข่ายไร้สาย	ผู้เรียนจะใช้งานที่ใดก็ได้

	 3.	 สะดวกต่อการน�าพาพกติดตัวไปไหน 

มาไหน	 เมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แบบ 

โน๊ตบุ๊ค	หรือเปรียบเทียบกับหนังสือแบบเดิม	ใน

ปริมาณของข้อมูลที่เทียบเคียงกัน

	 4.	 มีระบบการรู้จ�าลายมือ	(handwriting	

recognition	system)	ที่สามารถป้องกันข้อมูล

ด้วยลายมือเข้าทางแป้นเขียน	 (tablet)	 ไปยัง

คอมพิวเตอร์ได้ง่าย	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

	 5.	 การใช้ปากกาเข็มเป็นอุปกรณ์น�าเข้า

ข้อมูลของคอมพิวเตอร์แบบพกพา	ซึ่งเป็นวิธีการ 

ที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้แป้นพิมพ์หรือ 

การใช้เมาส์	ท�าให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยมากกว่า

การน�าเข้าข้อมูลส่วนน้ียังรวมถึงการร่างภาพ	 
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เขียนภาพ	เซ็นชื่อ	โน๊ตย่อ	และการขีดเขียนอื่นๆ	

ด้วยลายมือ	ซ่ึงนับว่ามีความสะดวกมากกว่าการ

ใช้แป้นพิมพ์เนื่องจากจะเขียนในสถานที่ใดๆ	หรือ

เมื่อเวลาใดๆ	ก็ได้

	 6.	 การศึกษาบทเรียน	m-Learning	ผ่าน

คอมพิวเตอร์แบบพกพาเกิดขึ้นได้ง่ายตลอดเวลา	

ผูเ้รียนสามารถลงทะเบยีนศกึษาบทเรยีน	วเิคราะห์

ปัญหาร่วมกับเพื่อนร่วมช้ันเรียน	ท�าแบบฝึกหัด	

และท�าการทดสอบได้ขณะที่ตัวเองมีความพร้อม	

ในขณะที่การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ต้องกระท�า 

เป็นเวลา

	 7.	 การเรียนรู้แบบร่วมกัน	(collaborative	

learning)	ที่อาศัยผู้เรียนหลายคนปฎิสัมพันธ์กับ

บทเรียนในเวลาเดียวกันกระท�าได้ง่ายกว่าการใช้

ไมโครคอมพิวเตอร์	เนื่องจากคอมพิวเตอร์แบบพก

พาใช้เครือข่ายไร้สายเป็นช่องทางในการส่งผ่าน

องค์ความรู้	การแบ่งปันทรัพยากรและการกระจาย 

องค์ความรู้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่า

	 8.	 ใช้ในสถานที่ใดในเวลาใดๆ	ก็ได้	ไม่ว่า

จะเป็นบ้านพัก	สถานที่ท�างานหรือในระหว่างการ

ประกอบภารกิจการงานหรือการประชุม	เนื่องจาก

การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาจะไม่เป็นการ

รบกวนผูใ้ด	จดัว่าเป็นการใช้งานแบบ	work-based	

learning	ที่แท้จริง

	 9.	 ช่วยกระตุ้นและเรียกร้องความสนใจ	

โดยเฉพาะผู้เรียนระดับวัยรุ ่นที่ไม่ชอบการเรียน	 

การเรียนรู้ด้วยบทเรียน	m-Learning	ผ่านโทรศัพท์

มือถือซึ่งเป็นเครื่องส่วนตัวจะช่วยเรียกร้องความ

สนใจให้ติดตามเนื้อหาบทเรียนได้มากกว่าการ

ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์	 เหมือนกับการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์

	 10.	 เป็นการเรียนรู้แบบเวลาจริง	 เนื้อหา 

บทเรียนมีความยืดหยุ่นกว่าบทเรียน	e-Learning	

ซึ่งค่อนข้างตายตัว	ท�าให้การเรียนรู้ได้รับข้อมูล 

ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

มากกว่า

	 11.	 สามารถมีปฎิสัมพันธ์ได้ทันทีกับผู้สอน

หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน	โดยการส่งข้อความส้ันๆ	

(SMS)	สนทนาเวลาจริง	(real	 time	chat)	หรือ 

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ไม่ต้องเสียเวลารอคอย

เหมือนการเรียนการสอนปกติหรือการเรียนด้วย 

บทเรียนแบบ	off	line

	 12.	 มีค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่าบทเรียน 

ที่น�าเสนอผ่านไมโครคอมพิวเตอร์	ทั้งทางด้าน

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

	 ส�าหรับข้อจ�ากัดของการใช้คอมพิวเตอร์ 

แบบพกพาเพื่อน�าเสนอบทเรียน	m-Learning	นั้น	

มีดังนี้

	 1.	 จอภาพของ โทรศั พท ์ มื อถื อห รื อ

คอมพิวเตอร์แบบพกพามีขนาดเล็ก	จึงมีข้อจ�ากัด

ในการน�าเสนอข้อมูลท�าให้ขาดความต่อเน่ือง 

ในการน�าเสนอ

	 2.	 ขนาดความจุของหน ่วยความจ�า 

มีน้อยกว่าไมโครคอมพิวเตอร์	ท�าให้ปริมาณการ

เก็บบันทึกป้องกันมิให้ข ้อมูลในระบบสูญหาย	 

แม้ว่าปัจจุบันจะมีโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์

แบบพกพาที่สามารถใช้งานได้เกิน	10	ชั่วโมง	 

ก็ตาม	แต่ก็ยังคงมีข้อจ�ากัดทางด้านการน�าเสนอ

เป็นเวลานานๆ	

	 3.	 ไม่มีมาตรฐานใดๆ	ของแพลตฟอร์ม	

โทรศัพท ์มือถือหรือคอมพิวเตอร ์แบบพกพา 

ในปัจจุบันมีขนาดจอภาพและระบบหลากหลาย	

(ไม่เหมือนขนาดจอภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ 

ที่ก�าหนดไว้เป็นนิ้วเป็นมาตรฐานตายตัว)	จึงเป็น 
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การยากมากที่จะพัฒนาบทเรียนกับเครื่องหนึ่ง	 

และน�าไปใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์

แบบพกพาอีกเครื่องหนึ่ง

	 4.	 จัดการและน�าเสนอกราฟิกยากกว่า

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์	แม้ว่าจะพัฒนาถึงยุคที่	

3	หรือยุคที่	4	เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านฮาร์ดแวร์

ของเครื่อง

	 5.	 ยากต่อการท�างานแพลตฟอร์มและ 

การต่อเชื่อมต่างระบบ	แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยี 

เครือข ่ายไร ้สายใดๆ	 ก็ตาม	 เนื่องจากความ 

หลากหลายของเทคโนโลย	ีโดยเฉพาะเครือ่งรุน่เก่า

นอกจากจะตกรุน่ง่าย	ยงัไม่สามารถต่อเชือ่มเข้ากบั

ระบบใหม่ๆ	ได้	เน่ืองจากตลาดด้านนีก้�าลงัอยูใ่นยคุ

ของการเปลี่ยนแปลง

	 6.	 การอัพเกรดท�าได ้ยากกว ่าไมโคร

คอมพิวเตอร์	เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านขนาดของ

ตัวเครื่องและเทคโนโลยีที่ใช้	มีความหลากหลาย	

ซ่ึงเป็นข้อจ�ากัดในการใช้งานกบัโปรแกรมประยกุต์

สมัยใหม่

	 7.	 ความเร็วของเครือข่ายจะเป็นอุปสรรค

ส�าคัญต่อการใช้งาน	หากมีผู้เรียนต่อเชื่อมเข้ากับ

ระบบเป็นจ�านวนมากในเวลาเดียวกัน	เนื่องจาก 

จะเกิดการแบ่งปันแถบกว้างความถี่	(bandwidth)	

ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกๆ	คน

	 8.	 การใช้งานยากกว่าไมโครคอมพิวเตอร	์

จ�าเป็นต้องมีการฝึกฝนการใช้งานก่อน	จึงจะใช้ 

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	โดยเฉพาะ

การใช้ระบบการรูจ้�าลายมอื	ผูเ้รยีนต้องฝึกฝนทกัษะ

การเขียน	เพื่อให้เครื่องรู้จ�าลายมือก่อน

	 9.	 ยุ่งยากต่อการพิมพ์ออกเป็นเอกสาร	

เนื่องจากจะต้องต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่าย

เท่านั้นจึงจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้

	 10.	 ไม่ทนทานต่อการใช้งานหนักเหมือน

กับไมโครคอมพิวเตอร์	 เนื่องจากต้องออกแบบ 

ให้มีขนาดเล็กและมีน�้าหนักเบา	จึงมีข้อจ�ากัดทาง

ด้านการระบายความร้อน	นอกจานี้ยังเกิดการ

หลงลมืหรอืสญูหายง่ายเนือ่งจากเครือ่งมขีนาดเลก็

Windows Mobile :Pocket PC และ 

Smartphone 
	 แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น	3	กลุ่มใหญ่ๆ	

	 1.	 กลุ ่มแรก	คือ	PDA	หรือ	Personal	

Digital	Assistant	ซึ่งจะเรียกง่ายๆ	ว่า	PDA	นั่น 

ก็คือคอมพิวเตอร์มือถือแบบพกพาขนาดเล็ก	ซึ่ง 

ในกลุ่มนี้จะมี	Pocket	PC	กับ	Palm	ที่ได้รับความ

นิยมและแข่งขันกันมาตลอดสี่ปีกว่าที่ผ ่านมา	

อปุกรณ์กลุม่นีจ้ะใช้งานด้านพวกเก็บข้อมลูเป็นหลกั

	 2.	 กลุม่ทีส่อง	คือ	PDA	Phone	ซึง่เป็นกลุม่

เครื่อง	PDA	ที่มีโทรศัพท์ในตัว	สามารถใช้งานการ

ควบคุมด้วย	Stylus	เหมือนกับ	PDA	ทุกประการ	

การใช้งานทั่วไปเหมือนกับ	PDA	ในกลุ่มแรกเพียง

แต่ใช้เป็นโทรศัพท์ได้ด้วย	ซึ่งกลุ่มนี้จะมีหลักๆ	อยู่

สามค่าย	คือ	Pocket	PC	Phone	Edition	(เช่น	 

XDA	O2	II,	HP	6365,	Dallab),	Palm	OS	(Treo	

600,	Xplore	G88,	Xplore	m28),	Symbian	(Sony	

Ericsson	P910,	P900)	โดยส่วนมาก	Symbian	 

ไม่ค่อยหันมาตลาดกลุ่มนี้เท่าไรนัก

	 3.	 กลุ ่มที่สาม	 คือ	Smart	Phone	หรือ

โทรศัพท์ที่ฉลาดกว ่าโทรศัพท์มือถือธรรมดา 

เพราะมีการบรรจุเอาลูกเล่นของ	PDA	แบบกลายๆ	

เข้าไปในตัวโทรศัพท์แบบนี้	ซึ่งข้อจ�ากัดของ	Smart	

Phone	ก็คือไม่มี	Stylus	ในการท�างานแต่สามารถ

ลงโปรแกรมเพิ่มเติมแบบ	PDA	และ	PDA	phone	
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ได้	ข้อดีของอุปกรณ์กลุ่มนี้คือมีขนาดเล็กพกพา

สะดวกประหยัดไฟ	ราคาไม่แพงมากนัก

Windows Mobile 
	 Windows	Mobile	คือชื่อ	Brand	ของระบบ

ปฎิบัติการของทาง	Microsoft	แต่จะใช้กับพวก

อุปกรณ์พกพาขนาดเล็กทั้งหลาย	ซึ่งเป็นระบบ

ปฎิบัติการขั้นสูงของ	MS	ซึ่ง	Windows	Mobile	

นั้นจะต่างกับระบบปฎิบัติการ	Windows	ที่ใช้ๆ	 

กันอยู่	คือว่าระบบนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์	PDA	

หรือ	PDA	Phone	 รวมถึง	Smartphone	 เมื่อ 

ซื้อเครื่องจะติดตั้งมาใน	 Rom	 ให ้เสร็จสรรพ	 

หากมีป ัญหา	 ไม ่ต ้อง	 Format	 แล ้วลงใหม  ่

เหมือนกับ	Windows	ตามบ้านแค่	Hard	reset	

ข้อมูลก็ล้างทิ้งเรียบร้อยแล้ว	 ระบบดังกล่าวนี ้

ทาง	MS	จะขาย	License	ให้กับผู้ผลิตเครื่องต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็น	HP,	Toshiba	ซึ่ง	MS	ท�าระบบปฎิบัติ

การส�าหรับเครื่องทั้งสามกลุ่ม	ระบบปฎิบัติการ	

Windows	Mobile	จะครอบคลุมอุปกรณ์สามกลุ่ม

หลักใหญ่ๆ	คือ

	 -	 Pocket	 PCซึ่ ง เป ็นอุปกรณ์ 	 PDA	 

จดุประสงค์การใช้งานเพือ่เกบ็ข้อมูลได้จ�านวนมาก	

หน้าจอมีขนาดใหญ่	การท�างานใช้	Stylus	ควบคุม	

เพราะหน้าจอเป็น	Touch	Screen	และที่ส�าคัญ

เป็นจอสี	ส�าหรับเครื่อง	Pocket	PC	นั้นจะสามารถ 

ต่อ	Net	ได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งแบบผ่าน	 

IR	และ	Bluetooth	สามารถต่ออุปกรณ์เสริม 

ได้สารพัดรูปแบบ	ไม่ว่าจะแบบ	SD	หรือ	CF	ซึ่ง

เคร่ืองในกลุ่มน้ีจะมีราคาเครื่องตั้งแต่พันปลายๆ	 

จนไปถึง	สองหม่ืนต้นๆ	ความสามารถของเครื่อง	

PDA	ในแบบ	Pocket	PC	นัน้จะบรรจคุวามสามารถ

ของอุปกรณ์กลุ ่มนี้ไว ้เต็มที่ 	 เช ่นใน	HP	 iPAQ	

	 Pocket	 PC	 Phone	 Edit ion	 เป ็นอีก 

กลุ่มหนึ่งในตระกูล	Windows	Mobile	โดยเครื่อง

ในกลุ่มนี้คือ	PDA	ที่ใช้	Pocket	PC	เพียงแต่ใส่การ

ใช้งานด้านโทรศัพท์เข้าไปด้วย	โดยจะมี	Software	

เพ่ิมเข้ามาในการท�างานต่างๆ	ทั้งการจัดการด้าน 

โทรศัพท์	 เช ่น	 เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า	 โชว์หน้า 

คนโทรเข้า	และอีกสารพัด	ซึ่งข้อดีส�าหรับอุปกรณ์

กลุ่มนี้คือ	สามารถต่อ	Internet	ได้อย่างง่ายดาย	

ไม่ต้องอาศัยหาโทรศัพท์	มือถืออีกหนึ่งเครื่อง 

มาช่วยในการท�างานแต่อย่างใด	ซึ่งเครื่อง	Pocket	

PC	Phone	เกือบทุกรุ่นจะมาพร้อมกับการใช้งาน

ด้าน	GPRS	อยู่แล้ว	ดังนั้นการใช้งานเข้า	Net	ไม่

ยาก	โทรศัพท์แบบ	Pocket	PC	Phone	สมัยใหม ่

มีลูกเล่นมาให้เกือบครบ	ทั้ง	Bluetooth,	Wi-Fi	 

และกล้องดิจิตอล	ข้อเสียของเครื่องในกลุ ่มนี ้

เห็นจะมีเพียงสองอย่างคือ	เครื่องส่วนมากจะมีมา

ให้เพยีง	1	Slot	เท่านัน้ทีเ่ป็น	SD	และตัวเครือ่งราคา

จะค่อนข้างแพงกว่ากลุ่มอื่นๆ

	 SmartPhone	เป็นโทรศัพท์ทีม่คีวามแตกต่าง

กับโทรศัพท์มือถือทั่วๆ	ไปคือ	สามารถลงโปรแกรม

hx4700	นั้น	มีหน้าจอใหญ่	จอ	VGA	และมี	NAV	

Mode	ควบคุมการท�างาน	มี	Slot	ให้สองอัน
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เพิ่มได้	มีฟังก์ชั่นการใช้งานคล้ายกับ	Pocket	PC	

และ	Pocket	PC	Phone	Edition	 ซ่ึงกลุ่มของ	

Smartphone	นั้นจะยังคงสามารถ	Sync	กับ	PC	 

ได้ด้วยโปรแกรม	Active	Sync	แต่ว่าเครือ่งในกลุม่นี้

ไม่ได้เน้นความเป็น	PDA	เหมาะส�าหรบัผูใ้ช้ทีไ่ม่เคย

ใช้	PDA	มาก่อน	ส�าหรับหน้าจอของโทรศัพท์แบบ	

Smartphone	นี้จะมีหน้าจอที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบ

กับ	PDA	อาจจะใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไป	แต่

ไม่สามารถใช้	Stylus	ควบคุมการท�างานได้	เพราะ

ว่าไม่ได้ใช้หน้าจอ	Touch	Screen	ดังนั้นเวลาเปิด	

Application	ขึ้นมาพร้อมๆ	กันหลายๆ	อันท�าให้ปิด

ได้ล�าบากเพราะต้องกดจากแป้นปุ่มโทรศพัท์เท่านัน้	

จดุประสงค์ของกลุ่มนีค้อื	เป็นการใช้งานแบบ	PDA	

แบบลดรูปลงมาใส่ในโทรศัพท์เท่าน้ัน	จุดเด่นของ

โทรศพัท์แบบ	Smartphone	ทีใ่ช้	Windows	mobile	

กค็อืเป็นการใช้งานคล้ายๆ	กบั	Pocket	PC	สามารถ	

Sync	ข้อมลูกบั	PC	ได้	โดยมขีนาดเครือ่งเลก็ๆ	พอๆ	

กับโทรศัพท์ทั่วไปสามารถ	ต่อ	Net	ค้นหาข้อมูลได้	

รับส่ง	email	ได้	ราคาตัวเครื่องไม่แพงจนเกินไป	

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ m-Learning 

วิธีการเรียน
	 จ า ก ข ้ อ มู ล ก า ร วิ จั ย ร ่ ว ม ข อ งบ ริ ษั ท	

ERICSSON	และ	NKI	อินเทอร์เน็ต	College	

ประเทศนอร์เวย์	สามารถสรุปรูปแบบวิธีการเรียน

ได้ดังต่อไปนี้

	 วิธีการเรียนรู ้เนื้อหาของวิชาที่เรียนผ่าน

โทรศัพท์มือถือหลังจากที่	ดาวน์โหลดบทเรียนมา

เรียบร้อยแล้วอาจารย์ประจ�าวิชาจะจ�าแนกเรื่องท่ี

จะสอนเป็นบทและหวัข้อย่อยต่างๆ	เช่น	เรือ่งความ

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ก็จะจ�าแนกเป็นหัว

ข้อย่อยๆ	ดังนี้

	 1.	 ประวัติและความเป็นมา

	 2.	 หน่วยความจ�า

	 	 2.1	 หน่วยความจ�าหลัก

	 	 2.2	 หน่วยความจ�าเสมือน

	 3.	 อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ

	 	 3.1	 Input

	 	 3.2	 Output

	 ผู้เรียนสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลต่างๆ	ได ้

โดยผ่านหัวข้อหลักก่อนแล้วจึงเข้าไปในหัวข้อ 

ที่ย ่อยลงไปได ้อีกเรื่อยๆ	 จนพบรายละเอียด	 

ลักษณะการท�างานเช่นนี้ เหมือนกับการเลือก

เมนูต่างๆ	บนโทรศัพท์มือถือ	 เช่น	อยากรู ้เรื่อง 

หน่วยความจ�าหลัก	 บนเมนูจะปรากฏหัวข ้อ 

หลังจากนั้นหน ้าจอก็จะปรากฏรายละเอียด 

ที่มีในหัวข้อหน่วยความจ�า	ลักษณะการเข้าถึง 

ข้อมูลนั้น	คล้ายกับการท่ีเราเข้าไปยังฟังก์ชันต่างๆ	

ของโทรศพัท์มอืถอืและสิง่ทีน่กัเรยีนสามารถกระท�า

ผ่านการเรียนแบบ	m-Learning	มีดังนี้

	 -	 เรียนรู้เนื้อหาของวิชาที่เรียน

	 -	 จดโน้ตย่อ

	 อย่างไรก็ตามเครื่องทั้งสามกลุ่มนี้ก็สามารถ

รองรับภาษาไทยและยังสามารถลงโปรแกรมเสริม

ได้อีกจ�านวนมาก
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	 -	 ท�ารายงาน

	 -	 ดาวน์โหลด	เอกสารการเรียน	

	 -	 หาข้อมลูเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัหวัข้อทีเ่รยีน

	 -	 ส่ง	และ	รับ	อีเมล	จากเพื่อนๆ	ที่เรียน

ด้วยกัน	อาจเป็นการซักถามกันถึงหัวข้อที่ไม่เข้าใจ

	 -	 รับ	อีเมล	การสั่งงานหรือการบ้านจาก

อาจารย์ประจ�าวิชา

	 -	 ส่งรายงานหรือการบ้านผ่านทาง	อีเมล

	 -	 รบั	อเีมล	รายงานหรอืการบ้านทีอ่าจารย์

ประจ�าวิชาได้ตรวจ

ผู้เรียนที่เหมาะสมกับ m-Learning 
	 คณะผู ้จัดท�าสื่อการศึกษาของหน่วยงาน

พัฒนาและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ	์ 

ได้กล่าวถึงข้อดีของการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์แบบ 

ไร้สาย	หรือ	m-Learning	ว่า	มีลักษณะของความ

เป็นส่วนตัวสูง	ดังนั้นวิธีนี้จะสามารถช่วยเหลือ

และส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียน	ให้กับผู ้ที่

ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและเรียนรู้ตามระบบ

การศึกษาปกติได้	 ไม่ใช่ว่า	m-Learning	จะมี

ประโยชน์เฉพาะกบัคนทีม่ปัีญหาเรือ่งการเข้าสงัคม 

เท ่าน้ัน	 คนปกติอย ่างเราๆ	 ก็สามารถเรียนรู ้ 

ผ่าน	m-Learning	ได้เช่นกัน	โดยเฉพาะคนที่ต้อง

เดินทางบ่อยๆ	อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง	หาที่เล่น

อินเทอร์เน็ตล�าบาก	และสะดวกที่จะใช้อุปกรณ์ 

ไร้สายต่างๆ	เช่น	โทรศัพท์มือถือ	หรือ	PDA	การ

ศึกษาแบบ	m-Learning	เหมาะสมกว่าการเรียนรู้

แบบอื่น
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ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

The Problems of Information Technology Usage a ccording to 

The Opinions of Administrators and Teachers in School under 

Singburi Primary Educational Service Area Office

หฤทัย อรุณศิริ*

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา	และเปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคดิเห็นของผูบ้รหิารและคร	ูสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงิห์บุรี	

จ�าแนกตามต�าแหน่ง	วุฒิการศึกษา	อายุประสบการณ์ในการท�างานในสถานศึกษา	ขนาดของสถานศึกษา	

และการอบรมคอมพิวเตอร์	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	จ�านวน	310	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี	ได้แก	่

แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ	0.911	ผลการวิจัยพบว่า	1.ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สิงห์บุรี	ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ดังนี้	ด้านชุดค�าสั่ง	ด้าน 

หน่วยรับข้อมูล	และด้านบุคลากรและ	2.	เปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนก 

ตามต�าแหน่ง	วฒุกิารศกึษา	อาย	ุและประสบการณ์การท�างานในสถานศกึษา	แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติิที่ระดับ	.001	จ�าแนกตามการอบรมคอมพิวเตอร	์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

และจ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ :	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ,ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	and	compare	the	problems	of	information	

technology	usage	according	to	the	opinions	of	administrators	and	teachers	in	school	under	 

*นักศึกษาปริญญาโท	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
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บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติตามความเข้าใจเพื่อจะ

ได้น�าความรู้ไปเชื่อมโยงในการปฏิบัติจริงและจะ

ได้น�าความรู้ไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะ

ในการค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไปภายใต้การนิเทศ

ก�ากับติดตามของคณะกรรมการนิเทศในสถาน-

ศกึษาซึง่ส่งผลให้คณุภาพการเรยีนรูแ้ละมาตรฐาน

การศกึษาของกลุม่สาระการเรยีนรูต่้างๆ	สงูข้ึนด้วย 

สอดคล้องกับศศิกาญจน์	รัตนศรี	(2543,	หน้า	26)	 

ที่พบว่าการให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	

จัดการศึกษาให้ส�าเร็จจะต้องให้ค�าปรึกษามีการ

ปรึกษาหารือไปศึกษานอกสถานที่ให้ปฏิบัติจริง

การประชมุร่วมกนัการให้ความรูเ้สรมิการมส่ีวนร่วม 

ในการวางแผนการประชุมย่อยการศึกษาด้วย

ตนเองการปฏิบัติแบบร่วมมือการประเมินผล 

บทน�า
	 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	

(ICT)	 ในการสอนของครูครูส่วนใหญ่หลังจาก 

ที่ได้รับการอบรมจะมีการประชุมเพื่อเสนอปัญหา 

และแลกเปลี่ยนเ รียนรู ้ ซ่ึ งกันและกันเ พ่ือน�า 

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

อย่างต่อเนื่องเช่นในการสร้างสื่อบทเรียนส�าเร็จรูป

การท�าพาวเวอร์พ้อย	 (power	point)	การท�า 

บทเรียนและหนังสือเรียน	(e-learning	e-Book)	 

โดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ความสามารถช่วย

แนะน�าผู้ที่ยังขาดทักษะการใช้สื่อสาร	(ICT)	โดยมี

การให้สงัเกตผูมี้ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร	(ICT)	ที่สูงกว่ารับฟังข้อบกพร่อง

ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

(ICT)	ซักถามข้อสงสัยในการปฏิบัติพร้อมให้ผู้ฟัง

Singburi	 primary	 educational	 service	area	office	classified	by	positions,	 education	 

qualification,	age,	work	experience,	size	of	the	school,	and	computer	training.	Sample	groups	

were	administrators	and	teachers	310	persons	under	Singburi	primary	educational	service	 

area	office	in	academic	year	the	2013	drawn	by	stratified	random	sampling.	The	instrument	 

used	 in	 the	saving	collects	 the	data	were	questionnaires	with	 reliability	value	of	0.911.	 

The	findings	were	as	 follows:	1)	 the	problems	of	 information	 technology	according	to	 the	 

opinions	of	administrators	and	teachers	in	school	under	Singburi	primary	educational	service	 

area	office	were	rates	at	the	moderate	level,	when	considering	each	aspect	by	ranking	most	 

mean;	software,	hardware	and	people	ware.	and	2)	compare	the	problems	of	 information	

technology	according	to	the	opinions	of	administrators	and	teachers	in	school	under	Singburi	

primary	educational	service	area	office	classified	by	positions,	education	qualification	and	 

work	experience	were	different	at	 .001	significant	 level,	computer	training	was	different	at	 

significant	at	.05,	when	classified	by	size	of	the	school,	there	information	technology	usage,	 

Singburi	primary	educational	service	area	office	were	not	different.
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ตนเองการจัดแสดงผลงานการรับรางวัลแห่งความ

ส�าเร็จ

	 ปัจจัยท่ีส�าคัญในการจัดการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพคือสื่อการสอนโดยเฉพาะสื่อสาร

สนเทศ	(ICT)	จะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย

ทันเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมของสังคมและความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปไปโดยค�านึงถึง

การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนกระตุ้น

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ละ

โรงเรียนจึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ

ใช้และพัฒนาสื่อการสอนอย่างกว้างขวางโดย 

มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการผลิต

สื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของ

ท้องถิ่นดังค�ากล่าวที่ว่า	"เทคโนโลยีก้าวไกลโยงใย

ทั่วโลก"	ส่งผลให้โลกทัศน์ของเด็กไทยเปิดกว้างขึ้น

	 จากปัญหาดังกล ่าวผู ้วิจัยเป ็นผู ้หนึ่งที ่

ปฏิบัติงานอยู่ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีได้มีการน�าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในงานต่างๆ	จึงมีความสนใจที่จะ 

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา

วิชาชีพของผู ้บริหารและครู 	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเพื่อที่

จะทราบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ 

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศกึษาสิงห์บรีุเพ่ือจะได้เป็นข้อมลูน�าไปเป็นแนวทาง 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีต่อไป

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารและคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี

	 2.	 เ พื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบป ัญหากา ร ใ ช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	จ�าแนกตาม

ต�าแหน่ง	วุฒิการศึกษา	อายุประสบการณ์ในการ

ท�างานในสถานศึกษา	ของสถานศึกษา	และการ

อบรมคอมพิวเตอร์

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ	ผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรี	จ�านวน	1,379	คน	ผู้วิจัยได้ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่	 (Yamane)	

ในการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง	ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง	310	คนสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	แบ่ง

เป็นผู้บริหาร	31	คน	ครู	279	คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 ตอนที่ 	 1	สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

ของผู ้ตอบแบบสอบถามลักษณะของค�าถามที่

ใช้เป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	

(check	 list)	ได้แก่ต�าแหน่ง	วุฒิการศึกษา	อาย	ุ

ประสบการณ์การท�างานในสถานศึกษา	ขนาด

สถานศึกษา	และการอบรมคอมพิวเตอร์	มีจ�านวน	

6	ข้อ

	 ตอนที่	2	สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	ลักษณะของ
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แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(rating	

scale)	โดยก�าหนดค่าคะแนน	ช่วงน�้าหนักของการ

ปฏิบัติเป็น	5	ระดับ

	 ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	(index	of	item	

objective	congruence:	IOC)	รายข้ออยู่ระหว่าง	

0.80-1.00	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.911

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ตอนที่	 1	วิเคราะห์สถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	โดยหาค่าความถี	่ค่าร้อยละ	น�าเสนอ

ในรูปตารางประกอบความเรียง

	 ตอนท่ี	2	วิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารและคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี	โดยหาค่าเฉลี่ย	(mean)	และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	

โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่ก�าหนดไว้แบ่งเป็น	 

5	ระดับ

	 ตอนที่	3	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิด

เห็นของผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	วิเคราะห์โดยการ

ทดสอบค่าที	(t-test)	ในกรณีเปรียบเทียบสองกลุ่ม

และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	

ANOVA)	ในกรณีเปรียบเทียบมากกว่า	2	กลุ่ม 

ขึ้นไป	และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีแล้วจึงน�ามาทดสอบความแตกต่าง 

ค่าเฉลี่ยรายคู ่ด ้วยวิธีของเชฟเฟ่	 (Scheffe’s	

Method)

ผลการวิจัย
	 1.	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด�ารง

ต�าแหน่งครูคิดเป็นร้อยละ	90.00	วุฒิการศึกษา

ปรญิญาตรคีดิเป็นร้อยละ	76.13	อายมุากกว่า	50	ปี

คดิเป็นร้อยละ	32.58	มปีระสบการณ์ในการท�างาน

มากกว่า	30	ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ	27.74	สังกัด

สถานศึกษาขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ	43.87	และ

เคยเข้าการอบรมคอมพวิเตอร์คิดเป็นร้อยละ	70.00

	 2.	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรี	 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 

( =3.30,	S.D.=0.94)	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยมาก

ไปน้อย	ดังนี้ด้านชุดค�าสั่ง	( =3.34,	S.D.=1.03)	

ด้านหน่วยรับข้อมูล	( =	3.33,	S.D.=1.02)	และ

ด้านบุคลากร	( =	3.23,	S.D.=0.97)	

	 3.	 เปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารและคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามต�าแหน่ง	วุฒ ิ

การศึกษา	อายุ	และประสบการณ์การท�างาน 

ในสถานศึกษา	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .001	 จ�าแนกตามการอบรม

คอมพิวเตอร์	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	และจ�าแนกตามขนาดสถานศกึษา	 

ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและคร	ู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี

	 1.1	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและคร	ู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สิงห์บุรี	 ด้านบุคลากร	 ในภาพรวมอยู ่ในระดับ

ปานกลาง	ท้ังน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีมีความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานตาม

กระบวนการวิธีการในกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	การ

สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูล	บางกลุ ่มอาจท�า

หน้าท่ีในการพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นมาใหม่ๆ	ตาม

ความต้องการและในการประมวลผล	และอาจ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่มีอยู ่แล้วให้สอดคล้อง 

ตามความต้องการ	ซึง่สอดคล้องกบันยิะดา	ไชยะดา	

(2550,	บทคดัย่อ)	ท�าการเปรยีบเทยีบปัญหาการใช้

และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

การศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัมหาสารคามผลการ

ศึกษาค้นคว้าปรากฏดังน้ีบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโดยรวมและพิจารณา

เพศและขนาดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดมหาสารคามมีปัญหาโดยรวมและเป็นราย

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง

	 1.2	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและคร	ู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี	ด้านหน่วยรับข้อมูล	ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหาร

และครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีมีความคิดเห็นว่าหน่วยรับข้อมูล 

มีความส�าคัญเก็บรักษาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่มีคุณสมบัติที่ดีคือมีความเป็นปัจจุบันช่วงเวลาที่

ข้อมลูเกดิเหมาะสมกบัเวลาและทนักบัเวลาทีจ่ะใช้

ข้อมลูบางรายการต้องเก็บปีละครัง้มคีวามตรงตาม

เนื้อหาของสารสนเทศที่ต้องการคุณสมบัติในการ

สื่อความหมายตามวัตถุประสงค์และลักษณะงาน

มีความเพียงพอและไม่เบ่ียงเบน	ซึ่งสอดคล้องกับ 

ปถมภรณ์	สุขสอาด.	(2551,	บทคัดย่อ)	ท�าการ

ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ 

ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาระดับประถม

ศึกษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานนทบรุ	ี

เขต	2	ผลการวิจัยพบว่า	ปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของผู้บริหารในการบริหาร	สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษานนทบุรี	เขต	2	โดยภาพ	รวมทั้ง	4	ด้าน	อยู่

ในระดับปานกลาง

	 1.3	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรี	ด้านชุดค�าสั่ง	 ในภาพรวมอยู ่ใน

ระดับปานกลาง	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหาร

และครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีมีความคิดเห็นว่าชุดค�าสั่ง	ที่จะสั่ง

และควบคุมให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ท�างาน	เรา

ไม่สามารถจับต้อง	ซอฟต์แวร์	ได้โดยตรงเหมือน

กับตัวฮาร์ดแวร์	เพราะซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนี ้

จะถูกจัดเก็บอยู ่ในสื่อ	ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล	 

เช่น	แผ่นดิสก์	ซอฟต์แวร์	ทีม่กัติดต้ังไว้ในฮาร์ดดิสก์

เพื่อท�างานทันที่ที่เปิดเครื่องคือ	ซอฟต์แวร์ระบบ

ปฏิบัติการ	ซึ่งสอดคล้องกับอรรถสิทธิ์ 	 เวชพูล	

(2550,	บทคัดย่อ)	ท�าการศึกษาสภาพและปัญหา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา	อุบลราชธานี	 เขต	4	ผลการวิจัย	พบ

ว่า	โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี	เขต	4	มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการบริหารสถานศึกษา	โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง

	 2.	 เปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารและคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี

	 2.1	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามต�าแหน่ง	ในภาพรวม	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.001	ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าครู	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีมีความ

คิดเห็นว่า	เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ�าเป็น	

ส�าหรับการด�าเนินการในหน่วยงานต่างๆ	ปัจจุบัน 

ทกุหน่วยงานต่างพฒันาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมลู

เพื่อใช้ในองค์การประเทศไทยมีระบบทะเบียน

ราษฎร์ที่จัดท�าด้วยระบบ	ระบบเวชระเบียนใน

โรงพยาบาล	 ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี	 ใน

องค์การทกุระดบัเห็นความส�าคญัทีจ่ะน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้จึงมีค่าเฉลี่ยของปัญหาต�่ากว่า 

ผู้บริหาร	ซึ่งสอดคล้องกับอรรถสิทธิ์	เวชพูล	(2550,	

บทคัดย่อ)	ท�าการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการบรหิาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

อบุลราชธานี	เขต	4	ผลการวจิยั	พบว่า	ข้าราชการครู

ทีม่ตี�าแหน่งต่างกัน	มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการบรหิาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี	เขต	4	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 2.2	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร 

และครู 	 สัง กัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	ใน

ภาพรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 .001	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหาร 

และครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรี ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีม ี

ความคดิเห็นว่า	การพฒันาให้คอมพวิเตอร์สามารถ

ฟังและตอบเป็นภาษาพูดได้อ่านตัวอักษรหรือ

ลายมือเขียนได้	การแสดงผลของคอมพิวเตอร์

ได้เสมือนจริง	 เป็นแบบสามมิติ	 และการรับรู ้

ด้วยประสาทสัมผัส	 เสมือนว่าได้อยู่ในที่นั้นจริง 

จึงมีค ่าเฉลี่ยต�่ากว ่ากลุ ่มที่มีการศึกษาระดับ 

สูงกว ่าปริญญาตรีซึ่งสอดคล้องกับรัชนีมญช์	 

สุวรรณกาญจน์	(2550,	บทคัดย่อ)	ปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขต

คลองสามวา	กรุงเทพมหานคร	ผลการวิจัยสรุปได้

ดังนี้ผลการเปรียบเทียบ	ปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตคลอง 

สามวา	กรงุเทพมหานคร	พบว่า	ครทูีม่วีฒิุการศึกษา

ต่างกนั	มปัีญหาการใช้คอมพวิเตอร์เพือ่การจดัการ

เรียนการสอนแตกต่างกัน

	 2.3	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร

และครู 	 สัง กัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามอายุ	ในภาพรวม	 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 

.001	ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารและคร	ูสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ที่มีอายุมากกว่า	50	ปี	มีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต	ลดต้นทุน	และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างาน	ในการประกอบการ

ทางด้านเศรษฐกิจ	การค้า	และการอุตสาหกรรม	
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จ�าเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต	ลดต้นทุน	 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานคอมพิวเตอร์

และระบบสื่อสารเข ้ามาช ่วยท�าให ้เกิดระบบ

อัตโนมัติ	 เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่อง

เอทีเอ็มได้ตลอดเวลา	ธนาคารสามารถให้บริการ

ได้ดีข้ึน	ท�าให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ	

ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข ้อมูลเพื่อ 

การด�าเนินการและการตัดสินใจ	 ระบบธุรกิจ 

จึงใช้เคร่ืองมือเหล่านี้ช ่วยในการท�างาน	 เช่น	 

ใช้ในระบบจัดเก็บเงินสด	จองตั๋วเครื่องบิน	เป็นต้น

จึงมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดซึ่งสอดคล้องกับประณิธาน	

แท่นประยุทธ	(2551,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาสภาพ

และปัญหาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ

ศึกษาของโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตลาดพร้าว	

ส�านักการศึกษา	กรุงเทพมหานครผลการวิจัยมี

ดงันี	้ทีมี่อายุแตกต่างกนั	มปัีญหาการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในภาพรวม	แตกต่างกัน

	 2.4	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน

ในสถานศึกษา	ในภาพรวม	แตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .001ทั้งนี้อาจจะเป็น

เพราะว่าผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีที่มีประสบการณ ์

การท�างานในสถานศึกษา	มากกว่า	30	ปีขึ้นไป	 

มีความคิดเห็นว่า	 เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยน 

รูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย	เมื่อมีการ

พัฒนาระบบข้อมูล	และการใช้ข้อมูลได้ดี	การ

บริการต ่างๆ	 จึงเน ้นรูปแบบการบริการแบบ

กระจาย	ผู ้ใช ้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ ้าน	

สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์	นิสิต

นกัศึกษาบางมหาวทิยาลยัสามารถใช้คอมพวิเตอร์

สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้จึงมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด

ซึ่งสอดคล้องกับประณิธาน	แท่นประยุทธ	(2551,	

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาของโรงเรียน	

สังกัดส�านักงานเขตลาดพร้าว	ส�านักการศึกษา	

กรงุเทพมหานครผลการวิจยัมดัีงน้ี	ทีม่ปีระสบการณ์

ในการสอนแตกต่างกัน	มีปัญหาการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในภาพรวม	แตกต่างกัน

	 2.5	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามการอบรมคอมพิวเตอร์	

ในภาพรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.05	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารและ

คร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

สิงห์บุรีที่เคยเข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่า	 

เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ	

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ท�าให ้

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลย	ี 

ดังจะเห็นได้จาก	การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์	การใช ้

ตารางค�านวณ	และใช้อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 

แบบต่างๆ	เป็นต้นจงึมค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่ากลุม่ทีไ่ม่เคย 

เข ้ารับการอบรมซึ่งสอดคล ้องกับ	ณ	ญาดา	 

ณ	นคร	(2552,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาสภาพและ 

ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน 

การสอนของครูโรงเรียนแกนน�าระดับมัธยมศึกษา	 

สถาบันส ่ ง เส ริมการสอนวิทยาศาสตร ์และ 

เทคโนโลยี	ผลการวิจัยพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ 

ในการเข้ารับการอบรมเทคโนโลยีสานสนเทศ	มี

สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการเรียนการสอนภาพรวมแตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.1	 ด้านบุคลากร	 ในข้อที่มีป ัญหามาก 

ที่สุด	 คือ	 ผู ้ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลายด้านดังน้ัน	ควรมีการ 

กระจายงานให้เหมาะสมกับจ�านวนบุคลากร 

และความสามารถของบุคลากร

	 1.2	 ด้านหน่วยรับข้อมูล	ในข้อที่มีปัญหา

มากท่ีสุด	คือ	งบประมาณไม่เพียงพอส�าหรับการ

ดูแล	รักษาซ่อมแซม	ปรับปรุง	อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

ดังนั้น	สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณ 

ในการซ่อมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

	 1.3	 ด้านชุดค�าสั่ง	ในข้อที่มีปัญหามากที่สุด	

คือ	งบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดซื้อซอฟแวร์

ที่ทันสมัยมาใช้งานดังนั้น	ควรมีการจัดหาที่จัดเก็บ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม	สามารถหยิบ 

มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 2.1	 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารและครู	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

	 2.2	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี	
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บทบาทสถาบันทางสังคมในการให้ความรู้ทางการเมือง

การปกครองแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อ�าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

Social Institutions’ Roles in Imparting Knowledge on Politics 

and Administration to High School Students: A Case Students 

of Wang-Thong District, Phitsanulok Province

รุจิรวัทน์ ล�ำตำล*

บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ดังนี	้1)	เพือ่ศกึษาบทบาทสถาบันทางสังคมในการให้ความรูท้างการเมอืง

การปกครองแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	2)	เพื่อเปรียบเทียบบทบาท 

การให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ของสถาบันทางสังคมที่ต่างกัน 

วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	อ�าเภอวังทอง	จังหวัด

พิษณุโลก	จ�านวน	165	คน	เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่ค่า

เฉลี่ย	( )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการทดสอบค่าที	(t	-	One-Sample	Test)	ผลการวิจัยพบว่า

	 บทบาทสถาบันทางสังคมในการให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	6	อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	สถาบันการศึกษามีบทบาทให้ความรู้ 

ทางการเมืองการปกครองสูงสุด	สถาบันทางการเมือง	มีบทบาทให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองต�่าสุด

	 สถาบันครอบครัว	และการศึกษา	มีบทบาทให้ความรู ้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	6	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั	0.05	ส่วนกลุม่เพือ่น	สือ่แขนงต่างๆ	และ

การเมือง	มีบทบาทให้ความรู้ทางการเมืองการปกครอง	ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ :	บทบาท/สถาบันทางสังคม/การเมืองการปกครอง

Abstract
	 	 The	objectives	of	the	study	are	twofold:	1)	to	investigate	the	social	institutions’	roles	 

in	imparting	knowledge	on	politics	and	administration	to	high	school	students;	and	2)	to	compare	 
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ทางการเมืองท�าให้ทัศนคติ	ความเชื่อ	ความรู้สึก	

ค่านิยมทางการเมืองระบบการเมืองที่ของเด็ก 

และเยาวชนได้มาโดยผ่านสถาบันทางสังคมที่

ส�าคัญ	5	สถาบัน	ดังนี้	(จุมพล	หนิมพานิช,	2547,	

หน้า	275-278)	

	 1.	 ครอบครัว	เป็นสถาบันแหล่งการเรียนรู ้

ทางการเมืองที่ส�าคัญ	 เป็นแหล่งวัฒนธรรมทาง 

การเมือง	ได้แก่	ทัศนคติ	ความเชื่อ	ค่านิยมเกี่ยวกับ 

การเมือง	การกระท�าเด็กจะได้มาจากครอบครัว

ถ้าครอบครัวสนใจชอบพูดคุยถึงเรื่องการเมือง	

สนใจพรรคการเมือง	 เด็กก็จะมีแนวโน้มสนใจ 

ในพรรคการเมืองนั้น

	 2.	 สถาบันการศึกษา	มีบทบาทที่ส�าคัญ

ต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของเด็กนักเรียน	เพราะ

สังคมสมัยใหม่การเรียนรู้ทางการเมืองจะเกิดข้ึน 

บทน�า
	 การเรียนรู ้ทางการเมืองเป็นที่ยอมรับว่า 

มีความส�าคัญ	 ส่ิงท่ีเกิดขึ้นทางการเมืองที่แท้จริง

มีผลต่อการก�าหนดโดยพฤติกรรมของบุคคล

มากกว่าตัวองค์กรหรือสถาบัน	พฤติกรรมทาง 

การเมืองจะเป็นเช่นไร	สนับสนุนการเมือง	ระบบ 

การเมืองน้ันๆ	 หรือไม ่ 	 ส ่วนส�าคัญขึ้นอยู ่กับ 

การเรียนรู้ทางการเมือง	กรณีประเทศไทยแม้จะน�า

ระบบการเมืองการปกครองรูปแบบประชาธิปไตย

มาใช้แต่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 

เพราะพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนไทย

ยังไม่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาประชาธิปไตย	 

จะต้องสร้างพฤติกรรมทางการเมืองให้มีลักษณะ

ที่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตยการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจทางการเมือง	กระบวนการเรียนรู ้

the	roles	of	different	social	 institutions	regarding	the	imparting	of	 the	aforesaid	knowledge	 

to	high	school	students.	The	study	is	quantitative	in	nature.	165	high	school	students	studying	

in	Wang-Thong	District	comprised	the	sample	for	the	study.	The	study	instrument	was	a	set	of	

self-administered	questionnaires.	The	collected	data	were	analyzed	by	means	of	descriptive	

statistics	and	a	t-test.	The	data	analysis	has	shed	hight	on	the	following	facts:	Holistically,	 

the	social	 institutions’	 roles	with	regard	to	 the	 imparting	of	knowledge	on	the	politics	and	

administration	to	the	high	school	students	were	found	to	be	at	a	medium	level.	Comparatively	

speaking,	the	educational	institutions	imparted	the	knowledge	on	politics	and	administration	

to	the	greatest	extent,	whereas	the	political	 institutions	imparted	the	knowledge	on	politics	

and	administration	to	the	high	school	students	to	the	least	extent.	It	was	all	found	that	family	

institutions	and	educational	 institutions	differed	 in	 their	 roles	 in	 imparting	knowledge	on	 

politics	and	administration	 to	 the	high	school	students;	 the	difference	was	statistically	 

significant	at	the	.05	level.	As	for	peer	groups,	various	made	media	and	political	 institutions,	 

they	failed	to	differ	in	imparting	the	knowledge	to	the	high	school	students.
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ในชั้นเรียนเรียนโดยผ ่าน	 1)	 หลักสูตร	 เป ็น 

เครือ่งมอืทีส่�าคญัในการให้การเรยีนรูท้างการเมอืง 

กับนักเรียน	2)	กิจกรรมเกี่ยวกับพิธีการในชั้น

เรียน	กิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการในชั้นเรียน	มีส่วน 

ปลูกฝังความรู ้สึกรักชาติเกิดขึ้นภายในตัวเด็ก	 

3)	ครู	 เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้ทาง 

การเมืองให้กับเด็กส�าหรับเด็กครูเป็นสัญลักษณ์

ของอ�านาจที่เด็กต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง	ท�าให้

เด็กได้เรียนรู้อิทธิพลทางการเมืองในรูปแบบของ 

ตัวบุคคลที่ใช ้อ�านาจ	 ครูในฐานะผู ้สอนถ้ามี 

วิธีการสอน	วิธีการถ่ายทอดที่ดี	นอกจากท�าให้เด็ก 

มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเมืองที่ถูกต้องใช้

ความคิดอย่างมีเหตุผล	

	 3.	 กลุ่มเพื่อน	มีความส�าคัญในการให้การ

การเรียนรู้ทางการเมืองและการปรับตัวของบุคคล

ในสังคม	กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลไม่น้อยในแง่การต่อสู้

วัยรุ่นมักต่อสู้ตามความเชื่อของกลุ่ม	เกิดความเชื่อ

ทางสังคมและการเมือง	

	 4.	 สื่อแขนงต่างๆ	มีหน้าที่ส�าคัญคือ	การ 

น�าเสนอข่าว	 เสนอความคิดความโน้มเอียงทาง 

การเมืองของบุคคล	ข่าวที่เสนอทุกวัน	ส่วนหนึ่ง 

เป ็นข ่าวเกี่ยวกับการเมืองที่สื่อถ ่ายทอดมาสู ่

ประชาชน	ท�าให้ผู ้ ท่ีได ้รับข่าวจากสื่อมวลชน 

มคีวามเข้าใจทางการเมอืงและมทีรรศนะความโน้ม

เอียงทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น

	 5.	 สถาบันทางการเมือง	 ได้แก่	 พรรค 

การเมือง	กลุ่มผลประโยชน์	นอกจากท�าหน้าที่เป็น

ตัวแทนของประชาชน	เสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรของรัฐ	ยังท�าหน้าที่ในการเรียนรู้

ทางการเมืองแก่ประชาชนอีกด้วยวิธีการท่ีสถาบัน

การเมืองเหล่านี้โดยเฉพาะพรรคการเมืองให  ้

การเรียนรู้ทางการเมือง	 โดยผ่านสื่อสารมวลชน	 

การประชุมปรึกษาหารือ	 การติดต ่อส ่วนตัว	 

การด�าเนินงานของพรรคสาขา	ท�าให้ประชาชน 

เกิดความสนใจทางการเมืองได้	

	 อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	มีโรงเรียน

ที่เปิดการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	

จ�านวน	7	แห่ง	ปัญหาของสถาบันทางสังคมที่มี

บทบาทในการให้ความรู ้เกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองสรุปได้	ดังนี้

	 ครอบครั ว 	 การอบรมเลี้ ยงดู ในระดับ

ครอบครัวไทยส่วนใหญ่	บิดามารดามักสอนให้เด็ก

เคารพเช่ือฟังผู้ใหญ่ในฐานะอาวุโสกว่า	 เด็กต้อง

เคารพเชือ่ฟังจะโต้เถยีงมไิด้	ผูม้อีาวุโสกว่าสามารถ

ใช้อ�านาจบังคับให้เด็กเชื่อฟังได้	เด็กมักถูกสั่งสอน 

ในนิยมระบบเจ้าขุนมูลนาย	ดังนั้นเด็กไทยจึง 

ว ่าง ่ายสอนง ่าย	 เมื่อโตข้ึนก็พร ้อมจะเชื่อฟ ัง 

ผู้ปกครอง	ส่งผลให้การให้ความรู ้ทางการเมือง 

ในสังคมไทยในระดับครอบครัวท�าให ้ เด็กมี

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้ามากกว่าการ

มีส่วนร่วม	(วิวัฒน์	เอี่ยมไพรวัน,	2546,	หน้า	164)	

	 สถาบันการศึกษา	 เน ้นการท่องจ�าเพื่อ 

การสอบไล่	 เพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ	เพื่อการสอบ

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาขาดการฝึกฝน

ภาคปฏิบัติและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ	 เด็ก 

จึงถูกสอนให้จดจ�าว่าประเทศไทยมีการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย	การให้การศึกษาเรื่อง 

เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กเกิดความ

ส�านึกทางการเมืองมากนัก	(วิวัฒน์	เอี่ยมไพรวัน,	

2546,	หน้า	167)	

	 กลุ่มเพื่อน	โรงเรียนขาดกิจกรรมกลุ่มในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมือง	ท�าให้เด็กนักเรียน

ขาดอุดมการณ์	ความคาดหวัง	การต่อสู้ร่วมกัน	 

ขาดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ	ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู ้ 
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ทางการเมือง	 ( วิ วัฒน์ 	 เอี่ยมไพรวัน,	 2546,	 

หน้า	169)	

	 ส่ือแขนงต่างๆ	 ในสังคมไทยสื่อมวลชน

ประเภทต่างๆ	ให้ความส�าคัญความรู้ทางการเมือง

น้อยเมื่อเทียบกับสาระอื่นๆ	

	 สถาบันการเมือง	มีบทบาทในการให้ความรู ้

กับนักเรียนตามสถานศึกษาน้อย	ซึ่งสถาบันทาง 

การเมืองสามารถให้การเรียนรู ้ทางการเมือง 

โดยอ้อม	วิธีการเรียนรู้ทางการเมืองแบบนี้เกิดจาก

การถ่ายโยงความรู้สึกและประสบการณ์ที่มาจาก

ที่เด็กเกิดความสัมผัสใกล้ชิด	(จุมพล	หนิมพานิช,	

2547,	หน้า	281)	

	 จากปัญหาดังกล่าว	ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา	

บทบาทสถาบันทางสังคมในการให้ความรู ้ทาง 

การเมืองการปกครองแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 6	อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลกต้องการ 

ทราบว่าผลการให้ความรูท้างการเมอืงการปกครอง

จากสถาบนัต่างๆ	ทางสงัคมมอีทิธพิลท�าให้นกัเรยีน

มีความโน้มเอียงไปในทิศทางที่เป็นอุปสรรค	หรือ

สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	

ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ก�าลังมีสิทธิทาง 

การเมืองการปกครอง	เพื่อมีข้อมูลให้กับสถาบัน

ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการให้ความรูเ้กีย่วกบัการเมอืง

การปกครองและผู้ท่ีเก่ียวข้องน�าไปประยุกต์ใช ้

ในการส่งเสริม	พัฒนาการถ่ายทอดอุดมการณ ์

ค่านิยมประชาธิปไตย	และคุณธรรมทางสังคม 

แก่เยาวชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษา	บทบาทสถาบันทางสังคม

ในการให้ความรู ้ทางการเมืองการปกครองแก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 6	 อ�าเภอวังทอง	 

จังหวัดพิษณุโลก

	 2.	 เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบบทบาทการให ้

ความรู ้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ของสถาบนัทางสงัคมทีต่่างกนั

สมมติฐานของการวิจัย
	 สถาบันครอบครัว	การศึกษา	กลุ ่มเพื่อน	

สื่อแขนงต่างๆ	และการเมือง	มีบทบาทให้ความรู้ 

ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียนชั้นมัธยม 

ปีที่	6	แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 จากการทบทวนวรรณกรรม	แนวคิด	ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถก�าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยดังนี้

ค�าศัพท์เฉพาะ
	 เจ้าขุนมูลนาย	หมายถึง	ผู ้บังคับบัญชา	 

เจ้านายผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�านาจเหนือตน	

	 อุดมศึกษา	 หมายถึง	 การศึกษาระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป	ที่สูงขึ้นจากระดับมัธยมศึกษา

และการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 อาวุโส	หมายถึง	ผู ้ที่มีอายุแก่กว่าหรือมี

ต�าแหน่งหน้าท่ีการงานสูงกว่าหรือมีประสบการณ์

ในอาชีพมากกว่า	

	 วาทกรรมการเมือง	หมายถึง	แนวคิดท่ีให้
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ความสนใจและความส�าคัญในกิจกรรมของการส่ือ 

ความหมายทางภาษา	การแสดงความคิดทาง 

การเมือง	และกลไกในการควบคุมระบบการสื่อ

ความหมาย	ของการแสดงความคิดทางการเมือง

นั้น	 โดยมีการถ่ายทอดและอบรมสั่งสอน	 เพื่อ 

การบังคับ	ด�ารงรักษา	หรือน�าการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองไปด้วยในเวลาเดียวกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 เป็นการศึกษาวิจัย 

เชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	เกบ็รวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรท่ีศึกษา	 ได ้แก ่ 	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	6	อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	

จ�านวน	287	คน	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	165	คน	

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จ

รูปของเครซ่ีและมอร์แกน	(krejcie	and	morgan)	

ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ	โดยใช้โรงเรียนเป็นเกณฑ์

การแบ่งชั้นภูมิ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบสอบถาม	

ทีผู่ศ้กึษาสร้างข้ึนตามกรอบแนวคดิบทบาทสถาบัน

ทางสังคมในการให้ความรู ้ทางการเมืองการ

ปกครอง	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 1.	 ป ัจจัยส ่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม

	 2.	 บทบาทสถาบันทางสังคมในการให้ 

ความรู ้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	อ�าเภอวงัทอง	จงัหวดัพษิณโุลก

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ 

เครื่องมือวิจัย

	 ศึกษาเอกสาร	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้ทาง 

การเมอืงการปกครอง	เพือ่เป็นแนวทางในการสร้าง 

ข้อค�าถาม	ร่างข้อค�าถามให้ครอบคลุมเนื้อหา 

ที่จะศึกษา	น�าแบบสอบถามไปให้ผู ้เช่ียวชาญ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	ข้อค�าถาม	40	ข้อ	 

ได้ค่า	IOC	ระหว่าง	0.67-1.00	น�าแบบสอบถาม 

ไปทดลองใช้	 (Try	out)	 เพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน	 

ตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	

(Cronbach)	(พิศเพลิน	เขียวหวาน	และ	สิริรัตน์	

วิภาสศิลป์,	2551,	หน้า	259)	ได้ค่าเชื่อมั่นของ 

เครือ่งมอืทัง้ฉบับเท่ากับ	0.92	จดัพมิพ์แบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์	 เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที่สมบูรณ์ต่อไป

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ท�าหนังสือขอความร่วมมือในการจัดเก็บ

ข้อมูลถึงผู ้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมท้ัง	7	แห่ง	

ในอ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	เพื่อขอความ

อนุเคราะห์เก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ ่มตัวอย่าง	 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตรวจสอบความ 

ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ 

หาค่าทางสถิติต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวเิคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดงันี้

	 1.	 ป ัจจัยส ่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม	 ใช้การวิเคราะห์แจกแจงค่าความถี่	

(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)	

	 2.	 บทบาทสถาบันทางสังคมในการให้ 

ความรู ้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 6	 อ�าเภอวังทอง	 จังหวัด
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พิษณุโลก	วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย	( )	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 อนึ่งการวิจัย 

ครั้งนี้	 ใช้มาตรวัดแบบ	Likert	Scales	5	ระดับ	

ส�าหรับแปลผลค่าเฉลี่ยทั้งหมด	โดยเลือกใช้ช่วง

ห่างของค่าคะแนน	0.51	(บุญชม	ศรสีะอาด,	2545,	

หน้า	103)	

	 ตอนที่	3	การทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 

โดยการเปรียบเทียบบทบาทการให้ความรู ้ทาง 

การเมืองการปกครองแก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่	6	 

ของสถาบันครอบครัว	 การศึกษา	 กลุ ่มเพื่อน	 

สื่อแขนงต่างๆ	และการเมือง	โดยการทดสอบค่าที	

(t	-	One-Sample	Test)	

ผลการวิจัย
	 แสดงค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และระดับบทบาทสถาบันทางสังคมในการให้

ความรู ้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	อ�าเภอวงัทอง	จงัหวดัพษิณโุลก

โดยรวมและรายด้าน

เป็นรายด้าน	พบว่า	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	สถาบันการ

ศึกษา	( =3.56)	รองลงมา	ครอบครวั	( =3.45)	กลุ่ม

เพื่อน	(3.01)	สื่อแขนงต่างๆ	( =2.94)	และสถาบัน

ทางการเมือง	( =2.50)	ตามล�าดับ

	 แสดงการเปรียบเทียบบทบาทการให ้

ความรู ้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ของสถาบนัทางสงัคมทีต่่างกนั

	 1.	 บทบาทสถาบันทางสังคมในการให้

ความรู้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	6	อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง	(3.09)	เมือ่พจิารณา

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 2.	 สถาบันครอบครัว	การศึกษา	มีบทบาท

ให้ความรู ้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติิทีร่ะดับ	0.05	ส่วนกลุม่เพ่ือน	สือ่แขนงต่างๆ	

และการเมอืง	มบีทบาทให้ความรูท้างการเมอืงการ

ปกครอง	ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
 1. บทบาทสถาบันทางสังคมในการให้

ความรู้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อ�าเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก	 โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	ทั้งนี้

เพราะว่า	สถาบันทางสังคมมีบทบาทในการให้
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ความรู้ทางการเมืองการปกครองยังไม่สอดคล้อง

กับรูปแบบการปกครองเท่าที่ควร	เพราะสถาบัน

ครอบครัวสว่นใหญ่ยังอบรมสั่งสอนบุตรหลานด้วย

วิธีการเดิมๆ	ให้เด็กยอมรับฟังความคิดเห็น	ค�าสั่ง 

ผู้ปกครองห้ามโต้เถียง	 ซ่ึงถือว่าเป็นการปลูกฝัง

ให้เด็กยอมรับในอ�านาจนิยม	เม่ือเด็กโตขึ้นจึงมี

บุคลิกไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยเชื่อฟังผู ้มี

อ�านาจเหนือตน	ยอมรับอ�านาจรัฐโดยมิได้โต้แย้ง	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	วิวัฒน์	เอี่ยมไพรวัน	

(2546,	หน้า	167)	ที่ว่า	การอบรมเลี้ยงดูในระดับ

ครอบครัวไทยส่วนใหญ่	บิดามารดามักสอนให้เด็ก

เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ในฐานะอาวุโสกว่า	 เด็กต้อง

เคารพเชื่อฟังจะโต้เถียงมิได้	เด็กมักถูกส่ังสอนให้

นิยมระบบเจ้าขุนมูลนายมากกว่าการให้ความรู้

ทางการเมือง	

	 สถาบันการศึกษา	มีบทบาทอยู ่ในระดับ

มาก	 เพราะการศึกษาในปัจจุบันได้พัฒนาให้มี

ความทันสมัย	ทันต่อเหตุการณ	์มีความสอดคล้อง

กับสภาพความเป็นจริงกับระบอบประชาธิปไตย	

ความเจริญภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ท�าให้เกดิการ

เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง	มีการเผย

แพร่ข่าวสารด้านประชาธิปไตยไปทั่วโลก	สามารถ

รับรู้ในเวลาอันรวดเร็ว	ความเจริญในด้านต่างๆ	ได้

พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อย่างสหวิทยาการ	พัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย	คร ู

ผู ้สอนมีคุณวุฒิเฉพาะด้านสามารถถ่ายทอด 

ความรู ้ให้นักเรียนมีความความรู ้ความเข้าใจ

สอดคล้องกับระบบการปกครอง	สถาบันการ

ศึกษามีความสัมพันธ์กับระบอบประชาธิปไตย

อย่างใกล้ชิด	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ภิญโญ	

สาธร	(2550,	หน้า	36)	ที่ว่า	การศึกษากับการเมือง

เป็นของคู ่กัน	 มีความสัมพันธ์กันทั้งในลักษณะ 

ที่การเมืองมีบทบาทต่อการศึกษา	และการศึกษา 

มีบทบาททางการเมือง	การศึกษากับการเมืองแยก

กันไม่ได้เนื่องจากการศึกษาช่วยพัฒนาการเมือง	

และการเมืองที่ดีต้องถือว่าการพัฒนาการศึกษา

จ�าเป็นที่สุด	ที่ต้องท�าเพราะการศึกษาเป็นตัวเร่ง 

ให้เกิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น	 

การศึกษาเป็นเครื่องมือของรัฐที่จะสร้างเอกภาพ

ในชาติ	การเมืองเป็นตัวก�าหนดทิศทางในการ

จดัการศึกษา	การศกึษาจะชีน้�าให้ราษฎร์มส่ีวนร่วม

ทางการเมืองทุกระดับ

	 ส่วนสถาบันอื่นๆ	คือ	กลุ่มเพื่อนมีบทบาท 

ในระดบัปานกลาง	เพราะโรงเรยีนขาดการสนบัสนุน

ให้นักเรียนท�ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันท�าให้นักเรียน

ไม่ทราบถึงบทบาทแต่ละคนที่ได้รับมอบหมาย	

โรงเรียนขาดการส่งเสริมกิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ร่วมกนั	หากมกีารขดัแย้งสามารถแก้ไขปัญหาด้วย

สนัตวิิธ	ีกจิกรรมดงักล่าวเป็นการเรยีนรูบ้ทบาททาง

สังคมของบุคคล	การยอมรับความสามารถของ 

คนอื่น	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันต ิ

วธิ	ีการระดมความรูใ้นการท�างาน	การแก้ไขปัญหา	

	 สื่อแขนงต่างๆ	 ให้ความรู ้น�าเสนอสาระ

ทางการเมืองค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ

การน�าเสนอละคร	ความบนัเทิงด้านอืน่ๆ	ในปัจจบุนั

สื่อออนไลน์	มีการน�าเสนอข่าวสารทางการเมือง

อย่างรวดเร็ว	ขาดการกลั่นกรองข้อเท็จจริงก่อน

มีการน�าเสนอ	หรือการน�าเสนอข่าวสารทางการ

เมอืงไม่เป็นกลางบดิเบยีนข้อเทจ็จรงิ	กลายเป็นการ

สร้างวาทกรรมทางการเมือง	 เกิดความแตกแยก

ในสังคมแบ่งพรรคแบ่งพวก	แบ่งสีกันชัดเจน	เกิด

จลาจลความรุนแรงทางการเมืองท�าให้สูญเสีย 

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	

เฉลิมพล	ไวทยางกูร	(2553,	หน้า	6)	ที่ว่า	ปัจจุบัน
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สังคมไทยก�าลังเผชิญกับความแตกแยกทาง 

ความคิดในขั้นที่รุนแรง	มีการแบ่งฝ่ายเป็นสีต่างๆ	

ส่งผลให้เกดิวิกฤตการณ์ทางการเมอืงอย่างต่อเนือ่ง	

ก่อให้เกิดความเสียหาย	มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

จ�านวนมาก	เกิดจากความเหลื่อมล�้าในทางสังคม

ที่ขยายวงกว้างการติดยึดค่านิยมในระบบอุปถัมภ์	

โดยเฉพาะสถาบันหลักของประเทศ	ท�าให้เกิด 

ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของกลุ ่มต่างๆ	 

อย่างรุนแรงมากข้ึน	ด้านการเมืองไม่เห็นคุณค่า 

และการไม่ยึดมั่นกระบวนการแก้ไขปัญหาความ 

ขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตยแต่แก้ปัญหา 

โดยการใช้อ�านาจ	ใช้การครอบง�าทั้งทางความคิด	

การใช้เงิน	การใช้ความรุนแรง	การใส่ร้ายป้ายส	ี

การกล่าวหาซึ่งกันและกัน	 ใช้สื่อในการสร้าง 

วาทกรรมทางการเมืองก่อให้เกิดความแตกแยก

อย่างรุนแรงในสังคม

	 สถาบันทางการเมืองมีบทบาทในการให้

ความรู้เก่ียวกับการเมืองการปกครองค่อนข้างน้อย	

ท�าให้นกัเรยีนขาดประสบการณ์	ความคาดหวงัจาก

ประสบการณ์ตรงจากผู้มีความส�าเร็จทางการเมือง	

กลุ่มตัวแทนทางการเมือง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	วิวัฒน์	เอี่ยมไพรวัน	(2546,	หน้า	189)	ที่ว่า	

สถาบนัทางการเมือง	ได้แก่	พรรคการเมอืง	ตวัแทน

พรรคการเมือง	กลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทในการ

ให้ความรู้ทางการเมืองค่อนข้างน้อยซึ่งสอดคล้อง

กบัประชาธปิไตยของไทยในอดตีทีผ่่านมาการเมอืง 

ไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากนัก

	 2.	 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย	

พบว่าสถาบันครอบครัว	การศึกษา	มีบทบาท

ให้ความรู ้ทางการเมืองการปกครองแก่นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.05	ส่วนกลุ่มเพ่ือน	 ส่ือแขนง 

ต่างๆ	และการเมือง	มีบทบาทให้ความรู ้ทาง 

การเมืองการปกครอง	ไม่แตกต่างกัน	ทั้งนี้เพราะ	 

พื้ นฐานทางครอบครั วของนัก เรี ยนมีความ 

แตกต่างกันด้านความรู้	อาชีพ	ฐานะและความ

สนใจทางการเมือง	ครอบครัวที่มีฐานะดี	อาชีพ 

ที่ก่อรายได้สูงมักมีเวลามีส่วนร่วมทางการเมือง 

สูงกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งให้ความส�าคัญ 

กับการประกอบอาชีพหารายได้	ส่งผลต่อการ

ถ ่ายทอดความรู ้ทางการเมืองการปกครอง 

แก่นักเรียนที่แตกต่างกัน	ส่วนสถาบันการศึกษา

มีความแตกต่างกันด้านบุคลากร	นโยบายของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	ความรู้ความเข้าใจของคร ู

ผูส้อน	ส่งผลให้การถ่ายทอดให้ความรูท้างการเมอืง

การปกครองแก่นักเรียนมีความแตกต่างกัน	ซึ่ง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมศักด์ิ	ศรีสันติสุข	 

วิยุทธ	จ�ารัสพันธุ์และนัฐพงศ์	ดวงมนตรี	 (2550)	 

ได้ศกึษาเร่ือง	การปลกูฝังบุคลิกภาพประชาธปิไตย

ในครอบครัว	จังหวัดขอนแก่นพบว่า	การเล้ียงดู

บตุรมคีวามสมัพนัธ์กบัการส่งเสรมิบคุลกิภาพแบบ 

ประชาธิปไตยให้กับสมาชิกภายในครอบครัว	การ

เลี้ยงดูแลบุตรแบบใช้เหตุผล	มีอิทธิพลต่อการ 

มีส่วนร่วมทางการเมือง	และปลูกฝังบุคลิกภาพ

แบบประชาธิปไตยในเชิงบวก	การเลี้ยงดูบุตรแบบ

ใช้อ�านาจควบคมุมอีทิธพิลในเชงิลบในการปลกูฝัง

บุคลิกภาพประชาธิปไตย

	 กลุ ่มเพื่อน	ซึ่งอยู ่ในวัยเดียวกันให้ความ

ส�าคัญกับการศึกษาหรือกิจกรรมทางการศึกษา 

มากกว่าการเมืองการปกครองส่งผลให้บทบาท

การ ให ้ ความรู ้ ท า งการ เมื อ งการปกครอง 

ไม่แตกต่างกัน	สื่อแขนงต่างๆ	ให้ความบันเทิง 

ในรูปแบบละคร	 เกมส ์โชว ์ 	 มากกว ่าการให ้ 

ความรู ้ทางการเมืองการปกครอง	และสถาบัน
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ทางการเมือง	 เช ่น	 นักการเมือง	 ตัวแทนของ 

สถาบันทางการเมือง	มีบทบาทในการให้ความรู ้

แก่นักเรียนค่อนข้างน้อย	จึงส่งผลให้ทั้งกลุ ่ม 

เพื่อน	สื่อแขนงต่างๆ	และสถาบันทางการเมือง 

มีบทบาทต ่ อการ ให ้ ความรู ้ ท า งการ เมื อ ง 

การปกครองไม่แตกต่างกัน	ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของของ	จุมพล	หนิมพานิช	 (2546,	หน้า	271)	 

ที่ว่า	สื่อสารมลชนไทยสถาบันทางการเมือง	ได้แก่

พรรคการเมือง	กลุ่มผลประโยชน์	มีบทบาทในการ

ให้ความรู้การเมืองการปกครองค่อนข้างน้อย

ข้อเสนอแนะ
	 พฤติกรรมทางการเมือง	 โครงสร้างทาง 

การเมือง	ปรากฏการณ์ทางการเมือง	ล้วนมีผล

มาจากสถาบันทางสังคมที่ให้ความรู ้ 	 ปลูกฝัง 

ค่านยิม	ความเชือ่	ทศันคต	ิอดุมการณ์ทางการเมอืง 

ทางการเมืองการปกครองแก่สมาชิกในสังคม	 

ซึ่งสถาบันทางสังคมไทยในปัจจุบัน	มีการให  ้

ความรู ้ทางการเมืองการปกครองที่สอดคล้อง

และขัดแย้งกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเพื่อให ้สถาบันต ่างๆ	 ในสังคม

สามารถให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการ

ปกครองแก่เดก็และเยาวชนให้สอดคล้องกับระบอบ

ประชาธิปไตย	จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1)	 สถาบนัครอบครวั	ควรอบรมสัง่สอนบตุร

หลานด้วยเหตุผลไม่บังคับให้เด็กเยาวชนเชื่อฟัง

โดยมิสามารถโต้แย้งได้	เปิดโอกาสให้แสดงความ

คิดเห็นในกรณีท่ีไม่เห็นด้วย	 เพื่อปลูกฝังให้เด็ก

และเยาวชนใช้เหตุผลมากกว่าการยอมรับอ�านาจ

ทางการเมืองและผู้มีอ�านาจเหนือตน	

	 2)	 สถาบันการศึกษา	ควรมีกิจกรรมส่ง

เสรมิทางการเมอืงการปกครอง	สนบัสนุนให้นกัเรยีน 

ได้ท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองให้

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน	ร่วมกันแก้ไขปัญหา

อย่างสันติวิธี	 ไม่บังคับให้นักเรียนต้องเชื่อฟังครู 

โดยไม่สามารถโต้แย้งได้	 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน

มีความเชื่ อ 	 ทัศนคติสอดคล ้องกับระบอบ

ประชาธิปไตย	

	 3)	 กลุ ่มเพื่อน	 ควรมีการแลกเปลี่ยน	 

ความรู ้วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมือง 

อย่างมีเหตุผล	ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี

เพื่อส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย

ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความสามารถ

ของบุคคลอื่น

	 4)	 ส่ือแขนงต ่างๆ	 สื่อควรมีการเสนอ

ข่าวสารทางการเมืองอย่างเป็นกลาง	กลั่นกรอง

ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองก่อนน�าเสนอ	มีการ

เสนอ	ให้ความรู้ทางการเมืองมากขึ้น	เพื่อให้เด็ก

เยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	ไม่ใช้สื่อปลุก

ระดมเพือ่ให้สนบัสนนุ	หรอืคดัค้านทางการเมอืงโดย

ปราศจากข้อเท็จจริง

	 5)	 การเมือง	สถาบันทางการเมืองควรมี

การให้ความรูท้างการเมอืงการปกครองแก่นกัเรยีน 

ตามสถาบันการศึกษา	 เพื่อให้นักเรียนมีความ 

คาดหวังทางการเมืองจากผู้มีประสบการณ์ตรง

ทางการเมือง	

	 6)	 รัฐบาล	 ควรก�าหนดให ้ มีหลักสูตร

การเมืองการปกครองทุกระดับชั้น	เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนได้มีโอกาสได้ศึกษาการเมืองการปกครอง

ทุกระดับชั้น	ทุกระดับการศึกษา	เหมาะสมกับวัย 

ผูเ้รยีนเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูท้างการเมอืงทัง้วชิาการ

และประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1)	 ควรศึกษา	บทบาทสถาบันทางสังคม 

ในการส่งเสริมบุคลิกภาพประชาธิปไตยแก่เด็ก 

และเยาวชน

	 2)	 ควรศกึษา	การกล่อมเกลาทางการเมอืง

แก่เด็กและเยาวชน
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ขับขี่รถแท็กซี่

Legal Measures to Control Taxi Drivers

ภุมรินทร์ บุญล้อม*

บทคัดย่อ
	 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอยู ่หลายฉบับ	 คือ	 

พระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	2522	พระราชบัญญัติจราจรทางบก	พ.ศ.	2522	และพระราชบัญญัติ 

การขนส่งทางบก	พ.ศ.	2522	แต่บทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้ไม่สามารถใช้บังคับ 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัการก่ออาชญากรรมทีเ่กดิจากผูข้บัรถแทก็ซีไ่ด้	จากการศกึษากฎหมาย

ดังกล่าวข้างต้นจึงพบปัญหาดังนี้	ปัญหาการจัดท�าประวัติคนขับรถแท็กซี่	ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 

เพื่อควบคุมการมีและใช้เครื่องสื่อสารและมาตรค่าโดยสารของรถแท็กซี่	ตลอดจนปัญหาการก�าหนด

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขับรถแท็กซี่	 รวมทั้งการก�าหนดประเภทใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ 

จึงได้เสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง	การจัดท�าประวัติผู้ขับรถแท็กซี่	การก�าหนด

มาตรการและบทลงโทษที่เกี่ยวกับการมีและใช้เครื่องสื่อสารรวมทั้งมาตรค่าโดยสารให้มีสภาพท่ีบังคับ 

ที่เคร่งครัดและชัดเจน	การก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตลอดจนเกณฑ์อายุของผู้ขับรถแท็กซี ่

ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	รวมทั้งควรมีการก�าหนดให้มีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ไว้เป็นการเฉพาะ 

เพื่อการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ :	มาตรการ	การควบคุม

Abstract
	 Legal	measures	to	control	the	illegal	taxi	drivers	involved	in	several	cars	are	the	Vehicle	Adt	 

2522	Road	Traffic	Act	2522	and	the	Transport	Act	2522,	but	the	provisions	and	measures.	 

Law	enforcement	cannot	be	enforced	effectively	in	the	prevention	of	crime	caused	by	driving	 

a	taxi.	Of	legal	education,	the	above	problemisas	follows.	Problems	of	the	History	of	the	taxi	 

driver.	The	problem	for	law	enforcement	to	control	and	use	communication	and	Taxi	meter	fare.	

The	problem	of	defining	features,	and	the	prohibition	of	the	taxi	driver.	Including	the	categories	 

of	licensed	taxi	driver.	Therefore	suggested	amendments	to	the	laws	on	the	subject.	Making	 

history	the	taxi	driver.	Measures	and	penalties	relating	to	the	provision	and	use	of	communication	

*นักศึกษาปริญญาโท	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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จดัตัง้เป็นบรษิทัเดนิรถแทก็ซีข่ึน้	โดยคดิค่าโดยสาร

กิโลเมตรละ	2	บาท	รถที่น�ามาบริการเป็นรถยี่ห้อ 

เรโนลต์เคร่ืองท้ายคันเล็กๆ	จึงเรียกว่าแท็กซี่	ว่า	 

“เรโนลต์”	กลายเป็นจุดเริ่มความส�าเร็จของการ

เดินรถแท็กซี่	 ซึ่งการโดยสารด้วยรถแท็กซี่เป็น 

ที่นิยมของคนท่ัวไปและในช่วงนั้นยังมีรถจ�านวน

น้อยอยู่จึงท�าให้การเดินรถแท็กซี่ประสบผลส�าเร็จ	

การได้รับความนิยมมากเพราะแท็กซี่สามารถ

ให้ความสะดวกรวดเร็วได้ดีกว่ารถจักรยานยนต์

สามล้อถีบที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในยุคนั้น	ด้วย 

เหตุนี้ท�าให้อาชีพ	ขับรถแท็กซี่เป็นที่นิยม

	 ความเป็นมาและวิวัฒนาการของรถแท็กซี่

ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ	ตาม

ความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลก	

จนท�าให้การขับรถแท็กซี่กลายเป็นธุรกิจ	ที่สร้าง

รายได้ให้กับทั้งผู้ประกอบธุรกิจและผู้ขับรถแท็กซี่	

มีการใช้รถแท็กซี่เป็นยานพาหนะในการสัญจร 

ไปมาอย่างกว้างขวาง

 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	 เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการ	ความเป็นมา	 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับรถแท็กซ่ีและ 

การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการของไทย

	 2.2	 เพื่อศึกษาถึงกฎหมาย	ระเบียบและ 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถแท็กซี	่ 

รวมทั้งมาตรการในการควบคุมและคุ ้มครอง 

ผู้ขับรถแท็กซี่

บทน�า
 1. ความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหา

	 “รถแท็กซ่ี”	ซึ่งแต่เดิมชาวพระนครเรียก 

รถแทก็ซีว่่า	“รถไมล์”	โดยเร่ืองราว	พ.ศ.	2467-2468	

พระยาเทพหัสดิน-ณ	อยุธยา	(ผาด)	ได้เป็นบุคคล 

ผู้ริเริ่มให้ก�าเนิดแท็กซ่ีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย	

โดยน�าเอารถย่ีห้อออสตินขนาดเล็กออกวิ่งรับจ้าง	 

มกีารแสดงป้ายว่าเป็นรถรบัจ้างโดยตดิป้ายรบัจ้าง

ไว้ข้างหน้าข้างหลังของตัวรถ	และคนขับรถใน 

สมยัน้ันส่วนใหญ่เป็นทหารอาสา	ส�าหรับค่าโดยสาร

คดิเป็นไมล์โดยคดิไมล์ละ	15	สตางค์	ในช่วงแรกนัน้ 

มีรถแท็กซี่รุ่นบุกเบิกเพียง	14	คันเท่านั้น	ซึ่งแม้ในปี	

พ.ศ.	2469	นั้นจะมีจ�านวนน้อยก็ยังประสบปัญหา

การขาดทุนจนต้องเลิกกิจการเหตุผลเพราะการ

เรียกเก็บค่าโดยสารแพงเกินไป	อีกทั้งยังไม่เป็นที่

นิยมของผู้ใช้บริการจึงไม่ยอมนั่งหรือ	ใช้บริการ

รถแท็กซี่	ประกอบกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ยังมีพื้นท่ีไม่กว้างใหญ่	นอกจากนี้ยังมีรถรับจ้าง 

อื่นๆ	ท่ีให้บริการอยู่	เช่น	รถเจ๊กหรือรถลากอยู่เป็น 

จ�านวนมากและยังมีราคาถูก	ดังนั้น	จึงท�าให  ้

การบริการรถแท็กซี่ต้องเลิกกิจการไป	หลังจากนั้น

กรุงเทพมหานครก็ไม่มีรถแท็กซี่อีกเลย

	 หลังสงครามโลกครั้งที่	2	ในปี	พ.ศ.	2490	

มีผู้น�ารถยนต์นั่งมาให้บริการในลักษณะ	รถแท็กซี่

อีกครั้งหนึ่ง	แต่ในครั้งนี้ได้รับความนิยมจนมีการ

as	well	as	standard	fare,	the	conditions	imposed	strict	and	clear.	Configuration	and	prohibitions	

as	well	as	the	age	of	the	driver	to	be	more	appropriate.	Moreover,	they	should	be	assigned	to	a	

licensed	taxi	driver,	specifically	to	prevent	crimes	that	may	occur	on	the	taxi	to	be	effective.
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	 2.3	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ

ธรุกจิรถแทก็ซีท่ัง้ในส่วนของผู้ประกอบการรถแทก็ซ่ี

และผู้ขับรถแท็กซี่เพ่ือที่จะเป็นการคุ้มครองผู้ใช้

บริการรถแท็กซี่ท้ังตามกฎหมายของประเทศไทย

และต่างประเทศ

	 2.4	 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้แบบหรือระบบ 

ที่เหมาะสมต่อการด�าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน

อาชญากรรมในรถแท็กซี่กรณีมาตรการในการ

ควบคุมผู้ขับขี่รถแท็กซี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

 3. สมมติฐานการวิจัย

	 กฎหมายและมาตรการในการควบคุม 

ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อาจ

ป้องกันปัญหาอันเกิดจากอาชญากรรมโดยผู้ขับรถ

แท็กซี่ได้เพียงพอ	เน่ืองจากการก�าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขับรถแท็กซ่ียังขาดคุณภาพและมาตรฐาน 

ในการควบคุม	รวมทั้งการออกใบอนุญาต	จึงควร

มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานดังกล่าวโดยศึกษา

เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ

 4. ขอบเขตการวิจัย

	 วิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาในเรื่องรถแท็กซี ่

ผู้วิจัยจึงศึกษา	แนวคิด	มาตรการทางกฎหมาย 

ในการคุ ้มครองผู ้ใช้บริการรถแท็กซี่	ตามหลัก 

พระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	2522	พระราช- 

บัญญัติจราจรทางบก	 พ.ศ.	 2522	 พระราช- 

บัญญัติการขนส่งทางบก	พ.ศ.	2522	กฎกระทรวง	 

และระเบียบข ้อบั งคับอื่ นๆ 	 ที่ เกี่ ยวข ้องกับ

รถแท็กซี่ 	 รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 

เรื่องนี้

 5. วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 วิจัยฉบับน้ี	 เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะ 

คู่ขนาน	คือ	การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

โดยใช ้วิธีวิจัยทางเอกสาร	 (Documentary	 

Research)	ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	 

จากแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นต�ารากฎหมาย	วารสาร 

กฎหมาย	บทความ	รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์	 

กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศตลอดจนถึงเอกสาร	

ทางวิชาการที่ได้มาในรูปของข้อมูลจาก	Internet	

รวมไปถึงการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	

เป็นการวิจัยด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม	 (Questionnaire	Method)	 โดย

ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	เจ้าของ

สถานประกอบการ	ผู้ขับรถแท็กซี่	ผู้โดยสาร	ต�ารวจ	

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 การ

ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการ

วิเคราะห์บทบัญญัติอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู ่	 

เพื่อหาข้อสรุปในส่วนที่เป็นข้อจ�ากัดทางกฎหมาย

ในส่วนของมาตรการเพื่อการควบคุมผู้ขับขี่

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 เมื่อได้ท�าการศึกษาในเรื่องปัญหากฎหมาย

แล้วท�าให้เกิดความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัมาตรการ

ทางกฎหมายที่มีปัญหาและผลกระทบต่อปัญหา

อาชญากรรมบนรถแท็กซี่และมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ถึงผู ้ประกอบการหรือผู ้ขับขี่รถแท็กซี่	ซึ่งปัญหา

นั้นย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ	รถแท็กซี่	จึงม ี

ข้อเสนอแนะดังนี้

	 1.	 ให้แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริถยนต์	

พ.ศ.	2522	มาตรา	43	ในเรื่องชนิดของใบอนุญาต

ขับรถโดยการก�าหนดให้มีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่
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เป็นการเฉพาะโดยตรง	 เพราะการก�าหนดให้มี 

ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่เป็นการเฉพาะ	ย่อมท�าให้

สามารถก�าหนดคุณสมบัติของผู ้ขอใบอนุญาต 

ให้มีความเคร่งครัดรัดกุมได้	และยังสามารถ

ตดิตามตรวจสอบการให้บริการของผู้ขบัรถแทก็ซ่ีได้ 

ตลอดระยะเวลาท่ีให้บริการ	นอกจากนั้นควรมี 

การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายในเรื่อง

การให้ใช้ใบอนุญาตขับรถอีกประเภท	โดยก�าหนด

เป็นข้อห้ามมิให้ใช้ใบอนุญาตอื่นแทนใบอนุญาต

ขับรถแท็กซี่อย่างเด็ดขาด

	 2.	 ให้แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริถยนต์	 

พ.ศ.	2522	มาตรา	46	ในเรื่องที่เกี่ยวกับ	การ

ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห ้ามของ 

ผู้ขอใบอนุญาตขับรถแท็กซี่	 โดยก�าหนดไม่ให้มี 

ข้อยกเว้นใดๆ	ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตขับรถแท็กซี่

เป ็นผู ้ที่ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู ้ที่ เคยกระท�า 

ความผิดตามกฎหมายอาญา	 ในเรื่องหมวด 

ความผิดทางเพศและความผิดในเร่ืองทรัพย์	ใน

ระยะเวลา	6	 เดือนถึง	 1	ปี	 จะไม่สามารถขอ 

ใบอนญุาตขับรถแท็กซีไ่ด้	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการควบคมุ

คัดสรรบุคคลท่ีประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ให ้

มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและมีจริยธรรมในการ 

ให้บริการ

	 3.	 ควรมีการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัิ

รถยนต์	พ.ศ.	2522	มาตรา	49	(2)	เก่ียวกับการ

ก�าหนดอายุขั้นต�่าของผู้ขอใบอนุญาตขับรถแท็กซี่

ให้สูงขึ้น	จากเดิมที่ก�าหนดอายุขั้นต�่าไว ้เพียง 

อายุ	22	ปีบริบูรณ์	 ให้มาเป็นอายุขั้นต�่าไม่น้อย

กว่าอายุ	25	ปีบริบูรณ์	 เพราะบุคคลในช่วงอาย ุ

ดังกล่าวถือเป็นวัยคาบเกี่ยวระหว่างการเป็น 

วัยรุ ่นตอนปลายกับการเป็นผู ้ใหญ่ตอนต้น	ซึ่ง

ยังไม่มีวุฒิภาวะท่ีพร้อมเพียงต่อการรับผิดชอบ 

ในชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สินของผู้อื่น	อีกทั้งควร

ก�าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการก�าหนด

อายุข้ันสูงของผู้ขับรถแท็กซี่ไว้	โดยให้ถือว่าเป็น

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของผู ้ขอรับอนุญาต 

ขับขี่รถแท็กซี่	โดยให้เพิ่มข้อความไว้ในข้อก�าหนด

เรื่องคุณสมบัติของผู ้ขอใบอนุญาตว ่า	 “ผู ้ขอ 

ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่จะต้องมีอายุไม่เกินกว่า	 

60	ปีบริบูรณ์”

	 4.	 ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราช-

บัญญัติจราจรทางบก	 พ.ศ.	 2522	 ลักษณะ	 

12	หมวด	รถแท็กซี่ให้มีการติดตั้งเครื่องมืออิเล็ค- 

ทรอนิกส ์ โดยให ้ผู ้ โดยสารรูดบัตรประจ�าตัว

ประชาชนหรือส�าหรับชาวต่างชาติให้กดรหัส 

พาสปอร์ต	(passport)	บนรถแท็กซี่	 เพื่อที่จะได ้

ทราบว่าผู้โดยสารคนที่ใช้บริการเป็นใคร	ขึ้นจาก 

ที่ใด	 ลงเมื่อเวลาไหน	 เพื่อให้ผู ้ โดยสารได้รับ 

ความปลอดภัยในการใช้บริการ	ให้ถึงที่ปลายทาง

ได้อย่างปลอดภัย
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กระบวนการในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 190 วรรค 5 : ศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยกระบวนการในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

The Process of Preparation for International Contract According 

to the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 Section 

190 paragraph 5 : Study of the Bill of the Process of Preparation 

for International Contract

กรณ์ ทองธำนี*

บทคัดย่อ
	 กระบวนการในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในปัจจุบันถูกก�าหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	190	วรรค	5	นั้นบัญญัติความว่า	“ให้มีกฎหมายว่าด้วย

การก�าหนดประเภทกรอบการเจรจาขัน้ตอนและวธิใีนการจดัท�าหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง 

ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า	การลงทุนหรืองบประมาณ

ของประเทศอย่างมีนัยส�าคัญรวมท้ังการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือ

สัญญาดังกล่าวโดยค�านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้รับผลประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 

การปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป”	จะเห็นได้ว่าความที่บัญญัติไว้นั้น	ประเทศไทย 

จะท�าสัญญากับต่างประเทศได้ต้องมีการก�าหนดขอบเขตและประเภทของหนังสือสัญญารวมถึงขั้นตอน

ต่างๆ	ในการเข้าท�าหนังสือสัญญาอีกด้วย	แต่เนื่องจาก	ในปัจจุบันยังมิได้มีการตราขึ้น	จึงก่อให้เกิดปัญหา

อุปสรรคข้อขัดข้องในการทีป่ระเทศไทยจะเข้าท�าสญัญากบัต่างประเทศเพราะยงัมไิด้มกีารก�าหนดขอบเขต

ไว้ว่าหนังสือสัญญาประเภทใดที่จะต้องขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาและจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนในการ 

จัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพียงใด	จึงก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในทางปฏิบัติรวมถึง

ประสิทธิภาพในการเข้าท�าหนังสือสัญญาและผลเสียหาย	 เสียโอกาสส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติ

	 ผู้วิจัยพบว่ากระบวนการการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยมิได้ผิดจาก

มาตรฐานการปฏบิตัขิองต่างประเทศ	แต่ประเทศไทยยงัต้องพฒันากลไกอืน่ๆ	ประกอบกนัไปด้วย	จงึได้ศึกษา

*นักศึกษาปริญญาโท	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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ค�าส�าคัญ :	กระบวนการจัดท�า	หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

	 	 ของประเทศอย่างกว้างขวาง	ผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ 

	 	 อย่างมีนัยส�าคัญ

Abstract
	 The	process	of	preparation	for	international	current	is	defined	in	the	Constitution	of	the	
Kingdom	of	Thailand,	B.E.	2550,	Section	190,	paragraph	5	of	the	said	Act.	"To	have	a	law	defining	
the	framework	of	procedures	and	methods	for	the	preparation	of	the	book	that	had	an	impact	 
on	the	economic	security	of	the	country	or	society	at	large	or	binding	trade.	Investment	or	the	
national	budget	significantly,	as	well	as	to	remedy	those	affected	by	permitting	such	practices	
taking	into	account	fairness	between	those	who	benefit	and	those	who	are	affected	impact	of	
compliance	with	the	letter	and	the	general	public	"will	see	that	the	law	also	says.	To	contract	with	
foreign	countries	have	to	determine	the	extent	and	type	of	books	including	steps	to	enter	into	
a	written	agreement	with.	However,	as	of	today	has	not	been	enacted.	Thus	causing	problems	
obstacles	to	the	country	to	enter	into	contracts	with	foreign	countries	because	it	has	not	yet	
determined	the	extent	that	the	book	kind	of	have	to	ask	approval	to	the	Parliament	and	will	need	
to	follow	the	steps	provided.	for	international	one	Thus	causing	a	delay	in	the	effective	practice	
of	entering	into	contracts	and	results.	Lose	the	opportunity	to	affect	the	interests	of	the	nation.
	 The	researchers	found	that	the	process	for	 international	standards	of	Thailand	is	not	 
guilty	of	 the	practice	of	foreign	countries.	But	Thailand	still	needs	to	develop	mechanisms	
complement	each	other	well.	Studied	comparative	analysis	with	a	proposal	for	 international	 
process	in	the	fourth	edition	of	the	bill	by	taking	advantage	of	such	an	offer.	Focused	on	the	
proposed	guidance	law	relating	to	the	procedures	for	international	process	in	particular.	For	
efficiency	and	maximum	benefit	 to	 the	economy	and	the	other	side	agreed	to	arrange	for	
international	Thailand.

Keywords	 :	process	of	preparation,	notice	of	international	contracts,	economic	or	social	stability	 

	 	 of	the	country	extensively,	binding	aspects	of	trade,	investment,	or	the	country's	 

	 	 budget	significantly

วิเคราะห์เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	

4	ฉบับโดยน�าข้อดีที่สุดของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาน�าเสนอ	จึงมุ่งเน้นในการเสนอแนะแนวทางการ

บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ	 

เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและความตกลงทางด้านอื่นๆ	ในการจัดท�าหนังสือ

สัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทย
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รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังซึ่งมี	พันต�ารวจโท	 

ดร.ทักษิณ	ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรีและได  ้

ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห ่ งราชอาณาจักรไทย	

พทุธศกัราช	2540	และมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ขึ้นแทน	โดย 

ได้ก�าหนดหลกัในการจดัท�าหนงัสอืสญัญาระหว่าง

ประเทศไว้ในมาตรา	190	ซึ่งได้เพิ่มประเภทของ

หนังสือสัญญาที่ต ้องได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐสภาเดิมตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2540	 มาตรา	 224	 

3	ประเภท	คือ	1.	หนงัสอืสญัญาทีม่บีทเปล่ียนแปลง

อาณาเขต	2.	หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง

เขตอ�านาจแห่งรัฐ	 3.หนังสือสัญญาที่จะต้อง 

พระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ได้

บัญญัติไว้ในมาตรา	190	พ.ศ.	2550	ได้เพิ่มขึ้นอีก	 

2	ประเภท	คือ	1.	หนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบ 

ต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ

อย่างกว้างขวาง	2.	หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพัน

ด้านการค้า	การลงทนุหรอืงบประมาณของประเทศ	

อย่างมีนัยส�าคัญรวมเป็น	5	ประเภท	ทั้งนี้มาตรา	

190	วรรค	5	ได้ก�าหนดให้มีการบัญญัติกฎหมาย 

ว่าด้วยการก�าหนดประเภทขั้นตอนและวิธีในการ

จัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	การท่ียัง

มิได้มีการจัดท�ากฎหมายดังกล่าวเพื่อการบังคับใช	้ 

จึงก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการ

ที่ ประ เทศไทยจะเข ้ าท� าหนั งสื อสัญญากับ 

ต่างประเทศเพราะยังไม่มีการก�าหนดกรอบและ

ขอบเขตของประเภทหนังสือสัญญาที่จะต้อง 

ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา	รวมถึงการก�าหนด

ขัน้ตอนและวธิใีนการจดัท�าไว้ว่าจะมรีะเบียบปฏบิตัิ

และขอบเขตอย่างไรบ้างจึงเกิดปัญหาความล่าช้า

บทน�า
 1. ความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหา

	 แต่เดิมการให้สัตยาบันทางพระราชไมตรี

หรือความตกลงกับต่างประเทศนั้นเป็นอ�านาจ

โดยตรงของพระมหากษัตริย ์ 	 จนกระทั่งวันที	่

24	มิถุนายน	พุทธศักราช	2475	ประเทศไทย

ได ้ เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป ็นระบอบ

ประชาธิปไตยและได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พุทธศักราช	2475	

จากน้ันได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกหลายครั้ง 

และได้มีการตรา	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	พุทธศักราช	2550	เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่	18	

ของประเทศไทย	โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมิได้

ก�าหนดหลักเกณฑ์ของกระบวนการในการจัดท�า

หนงัสือสัญญาระหว่างประเทศเอาไว้ว่าเป็นอย่างไร

	 เมื่อพิจารณาจากแนวทางการปฏิบัติหรือ 

การท�าความตกลงของประเทศไทยในการ 

เข ้าท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากมติ

คณะรัฐมนตรีในอดีตที่ผ่านมาโดยได้วางหลักใน

สาระส�าคัญไว้ว่า	“หน่วยงานราชการต่างๆ	ที่จะ

ท�าหนังสือสัญญากับต่างประเทศนั้นจะต้องขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการ

ลงนามตามความตกลง	ยกเว้นนายกรัฐมนตร ี

หรือรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

เป็นผู้ลงนามเสียเองหรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอ�านาจ

จากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ	จึงถือว่า 

เป็นผู้ที่มีอ�านาจลงนามในหนังสือสัญญา”	ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าการท�าหนังสือสัญญาโดยหลักแล้วเป็น

อ�านาจของฝ่ายบริหาร

	 ต่อมาเม่ือวันที่	 19	กันยายน	พ.ศ.	2549	 

ได้มีการท�ารัฐประหารยึดอ�านาจการปกครองจาก
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ในการปฏิบัติซ่ึงอาจส่งผลต่อการเสียโอกาส	หรือ

เป็นผลเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยได้	

 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	 เพือ่ศกึษา	หลกัการ	แนวคดิ	และทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและ

หลักการท่ีเป็นสากลกับกระบวนการในการจัดท�า

หนังสือสัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศ

ฝรั่งเศสและประเทศออสเตรเลีย

	 2.2	 เ พ่ื อ ศึ กษาก ร ะบวนกา รแนวคิ ด	 

หลักการ 	 แนวปฏิบัติ และวิ วัฒนาการตาม

บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับประเภทของหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศในระบบรฐัสภาของไทยและศกึษา

ถงึร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยขัน้ตอนและวิธใีนการ

จัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศขององค์กร

ต่างๆ	ในประเทศไทย	

	 2.3	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กระบวนการในการจัดท�าหนังสือสัญญาของ 

ต่างประเทศกับประเทศไทยและวิเคราะห์เปรียบ

เทยีบปัญหาร่างพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการก�าหนด

ขัน้ตอนและวธิใีนการจดัท�าหนงัสอืสญัญาระหว่าง

ประเทศ

	 2.4	 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบัญญัติ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้แบบหรือระบบ 

ที่เหมาะสมในการน�าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง

ต ่อการด�าเนินการให ้ เป ็นไปตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	

มาตรา	190	วรรค	5	ว่าด้วยการก�าหนดขั้นตอน 

และวธิใีนการจดัท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

 3. สมมติฐานการวิจัย

	 การจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

ของไทยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	มาตรา	190	วรรค	5	 

ยังไม ่ มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ ท่ีชัด เจน	 ถึง 

การด�าเนินให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน

ของการจัดท�าหนังสือสัญญาประเภทต่างๆ	จึง 

ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติ

ว่าหนังสือสัญญาใดจะต้องให้รัฐสภาให้ความ 

เหน็ชอบหรอืข้ันตอนในการจดัท�าหนังสอืสญัญานัน้

จะมขีัน้ตอนอย่างไรบ้าง	จากการศกึษาถงึกฎหมาย

การจัดท�าหนังสือสัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา	

ประเทศฝรั่งเศส	ประเทศออสเตรเลีย	พบว่ามี 

ความชัดเจนและมีเอกภาพท่ีเป ็นหลักสากล	

สอดคล้องกับแนวทางเดียวกันของหลักเกณฑ์ 

ตามมาตรา	190	วรรค	5	ของประเทศไทย	ในแง่

ที่จะให้รัฐสภาเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�า 

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	หากแต่ยังขาด 

หลักเกณฑ์ตามที่มาตรา	190	วรรค	5	บัญญัติไว้ 

ให้มี	ซึ่งปัจจุบันมีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

ก�าหนดขั้นตอนและวิธีในการจัดท�าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศทีจ่ดัท�าขึน้โดยองค์กรต่างๆ	จ�านวน	

4	ฉบับ	จึงได้ท�าการศึกษาถึงร่างพระราชบัญญัติฯ

ดังกล่าว	 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบร่างพระราช-

บัญญัติฯ	ที่มีความเหมาะสมใกล้เคียงสอดคล้อง 

กับมาตรา	190	วรรค	5	มากที่สุด	 เมื่อได้ศึกษา 

จึงพบว่ายังมีปัญหาและข้อบกพร่องในประเด็น

ส�าคัญอยู่อีกหลายส่วน	ถ้าหากน�าร่างพระราช-

บัญญัติฯ	ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มี

ความชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจะเป็นประโยชน ์

ต่อการปฏิบัติและประสิทธิภาพในการจัดท�า 

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของไทยรวมถึง

เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์และไม่เป็นการขัดกับ

บทบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา	190	วรรค	5	

ได้ก�าหนดไว้
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 4. ขอบเขตของการวิจัย

	 งานวิจัยนี้มุ ่ งศึกษาถึงแนวคิด	 ทฤษฎ	ี 

หลักเกณฑ์การท�าสัญญาระหว่างประเทศรวมถึง 

วิ วัฒนาการ	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยมาตรา	190	วรรค	5	เกี่ยวกับการท�าหนังสือ

สญัญาระหว่างประเทศของไทยโดยผูว้จิยัได้ศกึษา 

เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติในต่างประเทศ	 

ได ้แก ่ 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ฝรั่ ง เศส	 และ

ออสเตรเลีย	 อีกทั้ งศึกษาถึงแนวคิด	 เหตุผล	 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยขั้นตอนในการจัดท�า

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศขององค์กรต่างๆ	

จ�านวน	4	ฉบับ	 เพื่อท่ีจะได้น�ามาเป็นแนวทาง 

ในการศึกษาวิจัย

 5. วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 เป ็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยเป็นการ

ศึกษาจากเอกสาร	(	Documentary	Research)	 

ทั้งภาษาไทยและภาษา	ต่างประเทศ	 โดยการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล	จากต�ารากฎหมายรัฐธรรมนูญ	

วารสารกฎหมาย	บทความทางวิชาการ	รายงาน

การประชุมรัฐสภา	ต�ารา	วิทยานิพนธ์กฎหมาย	

และศึกษาเปรียบเทียบร ่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยข้ันตอนและวิธีในการจัดท�าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ	พ.ศ....	จ�านวน	4	ฉบับ	ตลอดจน 

ถึงเอกสารทางวิชาการที่ได้มาในรูปข้อมูลจาก	

Internet	เพื่อท่ีจะน�ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

ในการหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 จากการท่ีได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการและขั้นตอน 

ในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	4	

ฉบับ	มาแล้ว	ท�าให้สามารถเห็นได้ว่ามีทั้งข้อดีและ 

ข ้ อ เสี ยซึ่ ง มี ข้ั นตอนในหลั กการ โดยความ 

แตกต ่างกัน	 เช ่น	 การก�าหนดค�านิยามของ

หนังสือสัญญารวมถึงประเภทของหนังสือสัญญา	 

การก�าหนดหน่วยงานในการเจรจา	การก�าหนด

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการจัดท�าข้อมูลผลกระทบ 

ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 

แต่ผู้วิจัยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฯทั้ง	4	ฉบับ 

ยังขาดหลักการในประเด็นส�าคัญที่ยังเป็นปัญหา

และข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่ในหลาย

หลักการ	จึงน�าไปสู่ข้อเสนอแนะดังนี้	

	 1.	 ควรก�าหนดให้มคีณะกรรมการประสาน 

การเจรจาระหว ่างประเทศท�าหน ้าที่ โดยให ้ 

ค�าปรึกษาเสนอแนะแก่รัฐสภาในการพิจารณา 

ให ้ความเห็นชอบพร ้อมทั้ งประสานงานกับ 

หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้องไม่ว่าระหว่างใดในกระบวนการจัดท�า

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

	 เพื่อให้มีความละเอียดรอบคอบในการ

พิจารณาหนังสือสัญญาและขั้นตอนต่างๆ	 ซึ่ง

รัฐสภาจะต้องพิจารณามีหลายขั้นตอนตั้งแต่การ 

ให้ความเห็นชอบตลอดจนถึงภายหลังที่หนังสือ

สญัญามผีลบงัคับใช้โดยให้คณะกรรมการประสาน

การเจรจาท�าหน้าที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอ

แนะ	 รายละเอียดหนังสือสัญญาและขั้นตอน

ต่างๆ	ให้กับรัฐสภาเสมือนอย่างเช่น	ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่มีคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศที่คอยให้ค�าปรึกษาเสนอแนะ

สภาคองเกรส	ในการที่ฝ่ายบริหารจะต้องมาขอรับ

ความเห็นชอบจากสภาฯก่อนที่จะไปจัดท�าหนังสือ

สัญญากับประเทศต่างๆ	 เพราะมีข้ันตอนและ 

วิธี ในการด�าเนินการที่มี รูปแบบเนื้อหาและ 

สาระส�าคัญที่หลากหลายและยังเป็นหลักการใหม่
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ของประเทศไทย	

	 2.	 ควรยกเลิก	 การจัดท�าแผนหนังสือ

สัญญาการค้าและการลงทุนที่เสนอรัฐสภาทราบ	

โดยจัดท�าเป็นแผนสี่ปี	และต้องระบุสาระส�าคัญ 

กับนโยบาย	การด�าเนินการ	เป้าหมายและผลที ่

คาดว่าจะได้รับรวมถึงประมาณการค่าใช้จ่าย 

อีกด้วย	 เพราะการจัดท�าแผนดังกล่าวเป็นการ 

เพ่ิมภาระหน้าที่ โดยใช่เหตุให ้กับฝ่ายบริหาร 

เพราะรัฐสภาน้ันสามารถที่จะเข้าถึงรายละเอียด

ต่างๆ	ของหนังสือสัญญาได้เองอยู่แล้ว	กล่าวคือ	

ในระหว่างที่ฝ่ายบริหารน�าข้อมูลต่างๆ	มาชี้แจง

เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	

หากรัฐสภามีความเคลือบแคลงในประเด็นส่วน

ใด	ก็สามารถท่ีจะให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมเป็น

กรณีไป

	 3.	 ควรก� าหนดให ้ส� านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยพบว ่าการเป ิดเผยข ้อมูล 

ต่อสาธารณะในส่วนของกรอบและประเดน็รายการ 

เจรจา	จะเป็นการเสียเปรียบรัฐหรือกลุ ่มภาคี

คู ่ เจรจาหรือเ สียหายต ่อประโยชน ์ส ่วนรวม 

ของประเทศชาติและประชาชน	ให้รายงานต่อ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาระงับการเปิดเผย 

ดังกล่าว	 ในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศมิได ้ก�าหนดหลักการในเรื่องก�าหนด 

หน่วยงานที่อิสระและเป็นกลางท�าหน้าที่ปกปิด

ข้อมูล	กรอบและประเด็นในการเจรจา	การเผย

แพร่ต่อสาธารณะในส่วนของกรอบและประเด็นใน

การเจรจาน้ันเป็นส่วนส�าคัญในการเจรจาต่อรอง	 

หากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งเป็น

หน่วยงานผู ้รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยพบว่า	

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะหากจะ

เป็นการเสียเปรียบประเทศหรือกลุ่มภาคีคู่เจรจา

หรอืเสยีหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาต ิ

หรือประชาชนก็มิให้เปิดเผยข้อมูลน้ันๆ	ได้	เพราะ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ 

ท�าหน้าที่ในการวิจัยข้อมูลผลกระทบในการจัดท�า

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตั้งแต่ก่อน	ระหว่าง	

จนถึงสัญญามีผลบังคับใช้จึงทราบถึงจุดอ่อนและ

จุดแข็งในการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ	หาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยพบว่าการเปิด

เผยข้อมูลจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาตแิละประชาชน	ให้รายงาน

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาระงับการเปิดเผยดัง

กล่าว

	 4.	 ควรก�าหนดคณะผู้แทนในการเจรจา 

จดัท�าหนงัสอืสญัญาระหว่างประเทศ	ประกอบด้วย	 

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ	หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 ผู ้ แทนจาก 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม	ตามท่ีคณะ

กรรมการประสานการเจรจาเสนอแนะพร้อมทั้ง

หน่วยงานราชการทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับสารตัถะของ

หนังสือสัญญานั้นๆ	

	 ทั้งนี้เพราะคณะผู้แทนเข้าท�าหน้าที่ในการ

เจรจาจดัท�าหนงัสอืสญัญาระหว่างประเทศ	ยงัไม่ม ี

การก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ	จึงเห็นควรก�าหนด

ให้มีคณะผู้แทนดังกล่าวโดยให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานเจ้าของ

เรื่อง	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กรมสนธิ

สัญญาและกฎหมาย	 ผู ้แทนจากภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมตามทีค่ณะกรรมการประสาน

การเจรจาเสนอแนะ	พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารัตถะของหนังสือสัญญา

นั้นๆ	ท�าหน้าที่ในการเจรจาเพราะเป็นหน่วยงาน 
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ทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้านรวมถงึมปีระสบการณ์

โดยตรงจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจ	สังคมและกฎหมาย	รวมถึงเปิด

โอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามามี 

ส่วนร่วมเพื่อความช�านาญอย่างรอบด้านและ

ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วม

	 5.	 ควรก�าหนดให้รัฐสภาพิจารณาให้

แล้วเสร็จภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก 

คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ 

มอบหมาย	ในการพิจารณาร่างหนังสือสัญญา	 

เพื่อให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องพิจารณา 

ให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน	ทั้งนี้เพราะมีส�านักงาน

กองทนุสนบัสนนุการวจิยัท�าหน้าทีศ่กึษาวจิยัข้อมลู

อย่างละเอียดถ่ีถ้วนมาก่อนแล้วและประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 เพ่ือ 

ความรวดเร็วในการจัดท�าหนังสือสัญญาและ 

การเข้าใช้สิทธิประโยชน์จากการเข้าท�าหนังสือ

สญัญาน้ันก่อนประเทศภาคอีืน่ในเวทปีระชาคมโลก

อย่าง	AEC	หรือ	WTO

	 6.	 ควรก�าหนดหลักการ	ในส่วนก่อนการ 

ด�าเนินเพื่อให้หนังสือสัญญามีผลผูกพันในกรณีที่

กระบวนการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

ใดมีการด�าเนินการที่ฝ ่าฝ ืนหลักเกณฑ์ตาม 

พระราชบัญญัตินี้	 ผู ้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก

การเข้าท�าหนังสือสัญญานั้น	อาจย่ืนค�าร้องต่อ

ศาลปกครองเพ่ือพิจารณามีค�าสั่งให้หน่วยงาน 

ที่ รับผิดชอบด�าเนินการแก ้ไขให ้ เป ็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติน้ีมิฉะน้ัน

ให้ระงับกระบวนการจัดท�าหนังสือดังกล่าวจนกว่า

จะมีด�าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้

	 ก่อนที่จะด�าเนินการเพื่อให้หนังสือสัญญา

ผกูพนัผูว้จัิยเหน็ควรก�าหนดให้มหีลกัการตรวจสอบ

ถ่วงดุลโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าผูกพันสัญญา

ระหว่างประเทศของรัฐกล่าวคือหาก	“ผู้ที่อาจจะ

ได้รับผลกระทบจากการเข้าท�าหนังสือสัญญา”	 

ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง	พบว่ามิได ้

มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของร่าง 

พระราชบัญญัติดังกล่าวอาจยื่นค�าร้องต่อศาล 

ปกครองให้พิจารณาแก้ไขหรือระงับการเข้าท�า

หนังสือสัญญาดังกล่าวก็ได้	เช่น	หากประเทศไทย

จะเข ้าท�าสัญญาค้าขายปศุสัตว ์ กับประเทศ

ออสเตรเลียผู ้ประกอบการเลี้ยงสัตว ์ค ้าขาย 

เนื้อสัตว์อาหารสัตว์	วัคซีนรักษาโรคหรือที่เกี่ยวกับ 

วงจรในการค้าขายทางปศุสัตว ์และจะต้องมี

รายการจดทะเบียนประกอบการเสียภาษีอากร

อย่างถูกต้องตามกฎหมายท่ีก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ	

เป็นการเฉพาะ	จึงถือเป็นผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ	

เพราะในการเข้าท�าสัญญากับต่างประเทศนั้นถือ

เป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลัก	 

ผู้ท่ีจะเข้ามาย่ืนค�าร้องดังกล่าวจึงสมควรท่ีจะเป็น 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือสัญญาในเรื่องนั้นๆ	 

เพือ่ทีจ่ะให้ภาคประชาชนท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรง

เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	
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ทักษะการเล่นไวโอลิน และ เจตคติต่อการเรียนไวโอลิน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 

ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ 

และวิธีการสอนแบบสาธิต 

Violin Skills and Attitude of Leaning Violin to 4th Grade Student, 

Sarasas Witaed Thonburi School Learned by Role - Playing 

and Demonstration Methods

ภัทริศ ทรัพย์สุนทร*

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	โดยมีวัตถุประสงค์	คือ	1)	เปรียบเทียบทักษะการเล่นไวโอลิน

ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่4	โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศธนบุร	ีทีเ่รยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาทสมมติุ	

และวิธีการสอนแบบสาธิต	2)	เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

โรงเรยีนสารสาสน์วิเทศธนบรุ	ีทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาทสมมตุ	ิและวธิกีารสอนแบบสาธติ	

3)	เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	

ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	และวิธีการสอนแบบสาธิต	ก่อนเรียน	และหลังเรียน

	 โดยมีขั้นตอนดังนี้	1)	ทดสอบก่อนเรียน	(pre-test)	วัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

และวธิกีารสอนแบบสาธติ	กบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างห้องละ	20	คน	โดยใช้แบบวดัเจตคติต่อการเรยีนไวโอลนิ	

แบบ	rubric	score	ชนดิ	5	อนัดบั	จ�านวน	15	ข้อ	2)	ด�าเนนิการทดลอง	วดัทกัษะการเล่นไวโอลนิของนกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	โรงเรยีนสารสาสน์วิเทศธนบุร	ีโดยใช้แผนการจดัการเรยีนรูก้ารเล่นไวโอลนิโดยวธิกีาร

สอนแบบบทบาทสมมุติ	และวิธีการสอนแบบสาธิต	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างห้องละ	20	คน	จ�านวนกลุ่มละ	 

17	แผน	แผนละ	1	ชั่วโมง	3)	ทดสอบหลังเรียน	(post-test)	วัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	 

และวธิกีารสอนแบบสาธติ	กบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างห้องละ	20	คน	โดยใช้แบบวดัเจตคติต่อการเรยีนไวโอลนิ

ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน	แบบ	rubric	score	ชนิด	5	อันดับ	จ�านวน	15	ข้อ

*นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
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ค�าส�าคัญ :	วิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ,	วิธีการสอนแบบสาธิต,	ทักษะในการเล่นไวโอลิน,	เจตคต ิ

	 	 ที่มีต่อการเรียนไวโอลิน

Abstract
	 This	research	is	experimental	research.	The	purposes	of	this	research	were	to	:1)	Comparison	

between	violin	skills	learned	by	Role	-	Playing	and	Demonstration	Methods	for	the	4th	grade	 

student,	Sarasas	Witaed	Thonburi	school.	2)	Comparison	between	attitude	of	learning	violin	

learned	by	Role-Playing	and	Demonstration	Methods	 for	 the	4th	grade	student,	Sarasas	 

Witaed	Thonburi	school.	3)	Comparison	between	attitude	of	 learning	violin	 learned	by	 

Role-Playing	and	Demonstration	Methods	in	both	before	and	after	 learning	for	the	4th	grade	

student,	Sarasas	Witaed	Thonburi	school	as	follows	:	1)	To	pre-test	before	learning	for	attitude	 

of	 learning	violin	 learned	by	Role-Playing	and	Demonstration	Methods	 for	 the	4th	grade	 

student,	Sarasas	Witaed	Thonburi	school,	with	20	sample	students	is	the	classroom,	using	

15	rubric	scores.	2)	To	manage	of	 test	 for	violin	skills	by	violin	skills	 lesson	plans	which	 

learning	of	Role-Playing	and	Demonstration	Methods	 for	 the	4th	grade	student,	Sarasas	 

Witaed	Thonburi	school,	using	violin	skill	lesson	plan	for	17	sample	students,	there	are	17	plan,	

which	each	1	hour	this	class.	3)	To	post-test	after	learning	for	attitude	of	learning	violin	learned	 

by	Role-Playing	and	Demonstration	Methods	 for	 the	4th	grade	student,	Sarasas	Witaed	 

Thonburi	school,	with	20	sample	students	is	the	classroom,	using	15	rubric	scores.

	 The	results	of	this	research	showed	that	:1)	Violin’s	skill	 learned	by	Role-Play	is	better	

than	Demonstration	Methods.	2)	Attitude	of	 learning	violin	 learned	by	Role-Play	 is	better	 

than	Demonstration	Methods.	3)	Attitude	of	learning	violin	learned	by	Role-Play	after	learning	 

is	better	than	before,	Attitude	of	learning	violin	learned	by	Demonstration	Methods	both	before	

and	after	learning	are	not	different.

Keywords	 :	violin	skills,	attitude	of	iearning	violin,	role-playing,	demonstration	methods

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ทักษะการเล่นเรียนไวโอลินโดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	สูงกว่า	วิธีการ

สอนแบบสาธิต	2)	เจตคติต่อการเรียนไวโอลินโดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	สูงกว่า	วิธีการสอนแบบ

สาธิต	3)	เจตคติต่อการเรียนไวโอลินโดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน	และ	

เจตคติ	ก่อนเรียน	และหลังเรียน	ต่อการเรียนไวโอลินโดยวิธีการสอนแบบสาธิต	ไม่ต่างกัน
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เกิดจินตนาการกว้างไกล	อารมณ์เยือกเย็น	สุขุม	

รักสวยรักงาม	เห็นคุณค่าของดนตรี	และมีทัศนคติ

ที่ดีต่อดนตรี	รักในเสียงเพลง	เสียงดนตรี	อันเป็น

ผลพวงจากดนตรี	 (ค้นหาเม่ือ	1	สิงหาคม	2557	

จาก,	http//www.oknation.net)	การเรียนรู้ด้าน

ดนตรีสากล	เป็นวิชาแขนงหนึ่ง	ที่มุ่งพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง	แต่ถ้าเรียนในด้านทฤษฎีอย่างเดียว	 

โดยไม่ใช้ทักษะปฏิบัติ	ก็จะไม่เกิดผลประโยชน	์ 

การศึกษาทฤษฎีในเบื้องต้นแล้วจึงลงมือปฏิบัติ

ควบคูก่นัไป	การทีจ่ะเรยีนดนตรใีห้ได้ผลน้ันจ�าเป็น

จะต้องมทีกัษะปฏบิติัควบคูไ่ปกบัทฤษฎผีูท้ีจ่ะเรยีน

ดนตรีให้ได้ผลดี	(ณรุทธ์	สุทธ์จิตต์,	2545,	หน้า	3)	 

สรปุได้ว่า	การฝึกฟังจะช่วยพฒันาทกัษะการปฏบิตัิ

เครื่องดนตรีต่างๆ	ในหลายๆ	ด้าน	ทั้งนี้เครื่องดนตร ี

ที่ผู ้สอน	 และผู ้ เรียนจ�าเป ็นต ้องมีการพัฒนา 

โสตทักษะการฟังมากกว่าเครื่องดนตรีอื่นๆ	คือ

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย	ได้แก่	 ไวโอลิน	

เน่ืองจาก	 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายไม่มี

เครื่องหมาย	หรือสิ่งที่แสดงถึงต�าแหน่งที่แน่นอน

ของตัวโน ้ต 	 ซึ่ งผู ้ เ รียนเครื่ องดนตรีประเภท 

เครื่องสายจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาโสตทักษะ

การฟังที่ดีก่อนหรือได้รับการพัฒนาโสตทักษะ 

การฟังควบคู่ไปกับการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตร	ี

(ณรุทธ์	สุทธจิตต์,	2537)	โคดายกล่าวว่า	ส�าหรับ

นักดนตรีที่ดี	 เวลาเล่นดนตรี	หูควรเป็นผู้น�าการ

เคล่ือนไหวของนิ้ว	ค�ากล่าวของโคดายนี้ได้แสดง 

ให้เห็นถึงการสอนไวโอลินของ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

พันเอกชูชาติ	พิทักษากร	ให้ความส�าคัญของการ

พัฒนาโสตทักษะการฟังของผู ้เรียนดนตรีอย่าง

สูงสุดโดยเร่ิมจากการฟังและการร้อง	ก่อนการ

ปฏิบัติทักษะไวโอลิน	ซึ่งการก�าหนดต�าแหน่ง

ของนิ้วมือซ้ายในแบบต่างๆ	ผนวกกับการฝึก 

ความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหา  
	 ดนตรีเป ็นสื่อที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ 

ของเด็กโดยตรงและสร ้างความสุขให้เด็กได  ้

อย่างง่าย	และที่ส�าคัญดนตรีเป็นเหมือนทางลัด

ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย	อารมณ	์

จิตใจ	สังคม	และสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างด	ี 

ดนตรีจะช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาบางอย่าง

ของเด็ก	เช่น	เด็กที่ไม่กล้าแสดงออก	ไม่มีความ

เชื่อม่ันในตนเอง	 เด็กท่ีขี้อาย	มีความก้าวร้าว	 

เราสามารถน�ากิจกรรมทางดนตรีเข้ามาช่วยปรับ	

หรอืแก้ไขพฤตกิรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างด	ีอทิธพิล

ของเสียงเพลงหรือเครื่องดนตรีดนตรีสามารถ 

ก่อให ้เกิดประโยชน์	 คุณค่าและเกิดอารมณ์ 

แก่เด็ก	ในแง่ของการสร้างสุนทรียศาสตร์	รวมทั้ง

การเสริมสร้างทักษะการคิดและภาษา	 เมื่อเด็ก

ฟังดนตรีและร้องเพลง	จะช่วยให้เด็กรู้จักฟังและ

แยกความแตกต่างของระดับเสียง	สูง-ต�่า	ดัง-ค่อย	

หนัก-เบา	แหลม-ทุ้ม	รู ้จักแยกอัตราจังหวะ	ช้า- 

ปานกลาง-เร็ว	ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการฟังและ

วิเคราะห์ลักษณะ	แยกแยะระดับเสียงที่ประกอบ

ไปด้วยเสียง	หนัก-เบา	ท�าให้เด็กมีทักษะการฟัง

ที่ละเอียด	ซึ่งเป็นทักษะที่ดีของการเรียนดนตร ี

ในระดับที่โตขึ้น	ดนตรีช่วยพัฒนาอารมณ์ของเด็ก

ในแง่การให้ความเพลิดเพลิน	สนุกสนาน	สดชื่น	

ร ่าเริง	บางครั้งเด็กจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง	 

อาจท�าให้เด็กเกิดความขัดแย้งหรือสับสน	จึงท�า 

ให้เด็กมีปัญหาในด้านอารมณ์และจิตใจดนตรี

จะสามารถช่วยบรรเทาหรือปรับอารมณ์เด็กได ้

อย่างดี	ดนตรีสามารถช่วยให้เด็กได้แสดงออก

ตามความต้องการ	นอกจากนี้	ดนตรียังพัฒนา

อารมณ์ของเด็ก	 เกิดความบันเทิงใจ	เพลิดเพลิน	
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ร ้ อ ง ระดับ เ สียง ถูกต ้ อง ในแบบฝ ึกหัดหรื อ 

บทเพลงก่อนเพื่อน�าไปสู่การเล่นไวโอลิน	(สุพจน์	

ยุคลธรวงศ์,	บทคัดย่อ,	2540)	ในปัจจุบันไวโอลิน

เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ก�าลังได้รับ

ความสนใจอย่างมากทั้งโรงเรียนในระบบและ

นอกระบบ	โดยการจัดการเรียนการสอนไวโอลิน

ในประเทศไทยน้ันมีหลากหลายหลักสูตร	อาทิเช่น	

suzuki	violin	method,	a	tune	a	day,	strily	string,	

eta	cohen,	katohavas,	ottolangey,	carl	flesh	

และ	yamahaจากประสบการณ์ดังกล่าว	หลักสูตร	

และ	แนวทางการสอนที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของผู้วิจัยในครั้งนี้	คือ	(suzuki)	และ	(yamaha)	 

ยามาฮ่าใช้หลักสตูร	(junior	coruse	violin)	หลกัสูตร

ไวโอลินส�าหรับเด็ก	ที่ถูกพัฒนาจากความส�าคัญ

ของทักษะดนตรี	โดยน�ามาออกแบบการเรียนการ

สอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านดนตร ี

ของเด็กในช่วงวัย	4-7	ปี	ขึ้นไป	เด็กในช่วงวัยนี้

ไม่ชอบอยู่เฉยมักมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

เนื่องจากร่างกายที่ก�าลังเจริญเติบโต	มีพลังงาน

มาก	ดังน้ัน	หลักสูตร	(junior	course	violin)	นี้จึง 

มีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย	 เพื่อให้เด็ก 

เกิดประสบการณ์การเรียนไวโอลินกับทักษะ 

ที่ครบถ้วน	ตั้งแต่การฟัง	 ร ้อง	 เล่น	อ่าน	และ 

เขียนโน้ต	เป้าหมายของหลักสูตรนี้	คือ	ต้องการ 

ให้เด็กเกิดความรักในเครื่องดนตรีกับตัวการ์ตูน 

ที่อยู่ในหนังสือเรียน	(yamaha	violin	instructor’s	

manual,	2006)	ต�าราของ	 (suzuki	method)	 

ได้ออกแบบการสอนทีละขั้นตอนให้เด็กได้ฝึก

ปฏิบัติได้	 ซ่ึงจะแตกต่างกับต�าราไวโอลินทั่วๆ	 

ไปอย่างชัดเจน	อาทิ	ในเรื่องของการฝึกสีสายเปล่า	

ซซูกู	ิจะตัง้รูปแบบ	(pattern)	ของการสีเป็นกระสวน

จังหวะ	และท�าให้จังหวะนั้นเกิดความหลากหลาย

ออกไป	ในขณะที่ต�าราแบบอื่นๆ	จะเน้นให้ผู้เรียน

หัดสีสายเปล่าให้ยาวๆ	นานๆ	และน่าเบื่อส�าหรับ

เด็ก	แต่ต�าราซูซูกิได้ออกแบบเป็นต�ารากึ่งบทเพลง	

เด็กจะเกิดความภูมิใจที่เขาสามารถเล่นออกมาได้

เป็นเพลง	twinkle,	twinkle,	 little	star	(Shinichi	

Suzuki,	1983,p.95)

ค�าถามวิจัย
	 1.	 ทักษะการเล่นไวโอลินของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

แตกต่างจาก	วิธีการสอนแบบสาธิต	หรือไม่

	 2.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี 	 ที่มีต ่อการเรียนรู ้ โดยวิธีการสอนแบบ

บทบาทสมมตุ	ิแตกต่างจาก	วธิกีารสอนแบบสาธติ	 

หรือไม่

	 3.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบรุ	ีทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาท

สมมุติ	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน	หรือไม่

	 4.	 เจตคติต ่ อการ เ รี ยนไว โอลินของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์

วิเทศธนบุรี	ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ

สาธิต	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน	หรือไม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เปรียบเทียบทักษะการเล่นไวโอลินของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์

วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาท

สมมุติ	และวิธีการสอนแบบสาธิต

	 2.	 เปรยีบเทยีบเจตคติต่อการเรยีนไวโอลนิ
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	 โรงเรียน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู ้โดยวิธีการสอน 

แบบบทบาทสมมุติ	และวิธีการสอนแบบสาธิต

	 3.	 เปรยีบเทยีบเจตคติต่อการเรยีนไวโอลนิ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	 โรงเรียน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ

บทบาทสมมุติ	ก่อนเรียน	และหลังเรียน

	 4.	 เปรยีบเทยีบเจตคติต่อการเรยีนไวโอลนิ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	 โรงเรียน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ

สาธิต	ก่อนเรียน	และหลังเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.	 ทักษะการเล่นไวโอลินของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุร	ี 

ทีเ่รยีนรู้โดยวิธกีารสอนแบบบทบาทสมมตุ	ิแตกต่าง

จากวิธีการสอนแบบสาธิต

	 2.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุร	ีทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาท

สมมุติ	แตกต่างจากวิธีการสอนแบบสาธิต

	 3.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุร	ีทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาท

สมมุติ	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน

	 4.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	 ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสาธิต	

หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย (Methodology) 
	 การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ 	 มีจุดประสงค์ 

เพื่ อจะเป รียบเทียบทักษะการเล ่นไวโอลิน 

และเจตคติต ่อการเรียนไวโอลินของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	ที่เรียนรู ้โดยวิธีการสอน

แบบบทบาทสมมุติและวิธีการสอนแบบสาธิต	โดย 

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด�าเนินตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 3.	 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ

	 4.	 วิธีด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมูล

	 5.	 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลและสถิ ติที่ ใช ้ 

ในการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ในภาคเรียน 

ที่	2	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	475	คน

	 กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ในภาคเรียน 

ที	่1	ปีการศกึษา	2557	จ�านวน	2	ห้องเรยีน	ห้องเรยีน

ละ	20	คน	ซึง่ได้มาโดยการสุม่อย่างง่ายโดยก�าหนด

เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุด้วยการจบัฉลาก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่องการเล่น

ไวโอลนิของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที	่4	โรงเรยีน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ

บทบาทสมมุติ	จ�านวน	17	แผน	แผนละ	1	ชั่วโมง	

รวมจ�านวน	17	ชั่วโมง	

	 2.	 แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่องการเล่น

ไวโอลนิของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที	่4	โรงเรยีน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู ้โดยวิธีการสอน 
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แบบสาธิต	จ�านวน	17	แผน	แผนละ	1	ชั่วโมง	 

รวมจ�านวน	17	ชั่วโมง

	 3.	 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	 โรงเรียน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	แบบ	rubric	score	ชนิด	 

5	อันดับ	จ�านวน	15	ข้อ

การสร้างและการหาคุณภาพของ

เครื่องมือในการวิจัย
	 1.	 แผนกา รจั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ โ ด ยกา ร 

เปรียบเทียบทักษะการเล่นไวโอลินของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

และวิธีการสอนแบบสาธิต

	 1.1	 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้โดย 

ใช้วิธีจัดการเรียนรู ้แบบบทบาทสมมุติและแผน

จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต

	 1.2	 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ศิลปะว่าด้วยสาระดนตรี	 (เคร่ืองดนตรีไวโอลิน)	

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน	พุทธศักราช	2544	

และศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

แบบบทบาทสมมุติกับแบบการจัดการเรียนรู้โดย 

ใช ้แบบสาธิต	 จ�านวน	 17	 แผน	 ใช ้เวลาสอน	 

17	ชั่วโมง	เท่ากัน	2	กลุ่ม

	 1.3	 น�าแผนการเรียนรู ้ท่ีเขียนแล้ว	 เสนอ

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์ เพื่อพิจารณา 

ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของสาระ

ส�าคัญ	 จุดประสงค์	 เนื้อหากิจกรรมการเรียน 

การสอน	สื่อการวัดผลประเมินผล	เพื่อปรับปรุง

เสนอแนะ

	 2.	 แบบวัดเจตคติก ่อน	และหลังเรียน 

ต่อการเรียนไวโอลินแบบ	 rubric	score	ชนิด	 

5	อันดับ	จ�านวน	32	ข้อ

	 2.1	 ศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับเจตคติและ

การสร้างแบบวัดเจตคติ

	 2.2	 สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มี 

ต่อการเรยีนไวโอลนิ	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	อันดับ	จ�านวน	32	ข้อ

	 2.3	 น�าแบบวัดเจตคติเสนอประธานและ

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบ

ความถกูต้องเหมาะสม	แล้วน�าแบบวดัเจตคตเิสนอ

ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบคุณภาพด้านความ

เทีย่งตรง	โดยให้ประเมนิค่าความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้านเจตคติหรือค่า	 

IOC	และคัดเลือกข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ตั้งแต่	 .50-1.00	 ไว้ใช้ซึ่งผลการประเมินความ

สอดคล้อง	พบว่าได้ข้อทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ทัง้หมด	15	ข้อ	

ซึ่งทุกข้อมีค่า	IOC	เท่ากับ	1.00

	 2.4	 น�าแบบวัดเจตคติไปทดลองใช ้ กับ

นักเรียนชั้นประถมปีท่ี	4	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	ซึ่ง 

เป ็นห้องเดียวกับท่ีทดลองใช้แผนการจัดการ 

เรียนรู ้	และน�าผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์หา 

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟ่าของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 

( )	เท่ากับ	.80

	 2.5	 ปรับปรุงแก้ไขและน�าแบบวัดเจตคติ 

ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งสอง

กลุ่ม

วิ ธี ด� า เนิ นการทดลองและ เก็ บ

รวบรวมข้อมูล
	 1.	 ทดสอบก่อนเรียน	(pre-test)	วัดเจตคติ

ต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่มีต่อการ 
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เรียนรู ้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	และ 

วิธีการสอนแบบสาธิต	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ห้องละ	20	คน	โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อการเรียน

ไวโอลิน	แบบ	rubric	score	ชนิด	5	อันดับ	จ�านวน	

15	ข้อ

	 2.	 ด�าเนินการทดลอง	วัดทักษะการเล่น

ไวโอลนิของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	โรงเรยีน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	 โดยใช้แผนการจัดการ 

เรียนรู้การเล่นไวโอลินโดยวิธีการสอนแบบบทบาท

สมมุติ	และวิธีการสอนแบบสาธิต	กับนักเรียน 

กลุม่ตวัอย่างห้องละ	20	คน	จ�านวนกลุม่ละ	17	แผน	

แผนละ	1	ชั่วโมง

	 3.	 ทดสอบหลงัเรยีน	(post-test)	วดัเจตคติ

ต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่มีต่อการ 

เรียนรู ้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	และ 

วิธีการสอนแบบสาธิต	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ห้องละ	20	คน	โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อการเรียน

ไวโอลินชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน	แบบ	

rubric	score	ชนิด	5	อันดับ	จ�านวน	15	ข้อ

การวิ เคราะห ์ข ้อมูลที่ ใช ้ ในการ

วิจัย 
	 1.	 เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการวัด 

ทักษะการเล่นไวโอลิน	และเจตคติต่อการเรียน

ไวโอลิน	 ระหว่างผู ้ เรียนกลุ ่มทดลองที่ เรียนรู ้ 

โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	และวิธีการ

สอนแบบสาธิต	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	 โดยใช้การทดสอบ 

ค่า	t	โดยใช้สูตร	t-test	แบบ	independent

	 2.	 เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการวัด

เจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	ก่อนเรียน	และหลัง 

เรยีนของผู้เรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนรูโ้ดย	วธิกีารสอน

แบบบทบาทสมมุติ	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	 โดยใช้การ

ทดสอบค่า	t	โดยใช้สูตร	t-test	แบบ	dependent

	 3.	 เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการวัด

เจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	ก่อนเรียน	และหลัง 

เรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดย	วิธีการ

สอนแบบสาธิต	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	 โดยใช้การทดสอบ 

ค่า	t	โดยใช้สูตร	t-test	แบบ	dependent

สรุปผลการวิจัย
	 วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติหมายถึง	การ

แสดงบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมการสอน	โดยใช้

บทบาทสมมุติข้ึนจากสถานการณ์ใดสถานการณ์

หน่ึงใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาเป็นเครื่องมือ 

ในการสอนโดยให้ผู ้เรียนสวมบทบาทนั้น	และ

แสดงพฤติกรรมไปตามความรู้สึก	อารมณ์	และ	

เจตคติ	ของผูแ้สดงทีม่ต่ีอบทบาท	การแสดงบทบาท

สมมุติถือว่าเป็นการเอื้อให้ผู ้เรียนได้ใช้ทักษะ

ความสามารถ	เพราะการสร้างสถานการณ์สมมุติ

และให้ผู้เรียนสวมบทบาทต่างๆ	ในสถานการณ์ 

ที่ก�าหนดไว้	จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและ

แรงบนัดาลใจทีจ่ะน�าทกัษะท่ีได้เรียนรูม้าใช้เพือ่การ

สื่อสาร	

	 วิธีสอนแบบสาธิต	หมายถึง	การที่ครูหรือ

นักเรียนคนใดคนหนึ่ง	แสดงบางสิ่งบางอย่างให้

นักเรียนดู	หรือให้เพื่อนดู	อาจเป็นการแสดงการ

ใช้เครื่องมือแสดงให้เห็นกระบวนการวิธีการ	การ

สอนวิธีนี้ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ

และสามารถท�าในสิ่งนั้นได้ถูกต้อง	และยังเป็นการ

สอนให้นักเรยีนได้ใช้ทกัษะในการสงัเกต	และถอืว่า
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เป็นการได้ประสบการณ์ตรงวิธีหนึ่ง

	 จากการเปรียบเทียบทักษะการเล่นไวโอลิน

และเจตคติต่อการเรียนไวโอลินทั้ง	2	วิธีการสอน 

ดังกล่าวผู ้วิจัยพบว่า	วิธีการสอนแบบบทบาท

สมมุติมีการก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบบทบาทสมมุติเป็นข้ันตอนอย่างชัดเจน	

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียนมีความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน	และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน

ไวโอลินด้วยตนเอง	แรงจูงใจนี้จะส่งผลให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้	มีสมาธิ	มีทักษะการเล่นไวโอลิน

และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนไวโอลิน	ซึ่งมีความ

แตกต่างจาก	 วิธีการสอนแบบสาธิตที่มีทักษะ 

การเล่นไวโอลินที่ดีส�าหรับผู้เรียนบางคนที่ชอบ

เครื่องดนตรีไวโอลิน	แต่ผู้เรียนบางส่วนที่ไม่ชอบ

เคร่ืองดนตรไีวโอลนิอาจจะรูส้กึเบือ่หน่ายไม่มคีวาม

กระตือรือร้นและไม่มีสมาธิในการเรียนไวโอลิน	 

ซึง่ส่งผลในทางลบต่อทกัษะและเจตคตต่ิอการเรยีน

ไวโอลินกับผู้เรียนบางกลุ่ม	สรุปผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ทักษะการเล่นไวโอลินของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

สูงกว่า	วิธีการสอนแบบสาธิต

	 2.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

สูงกว่า	วิธีการสอนแบบสาธิต

	 3.	 เจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	ก่อนเรียน	

และหลังเรียน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	4	

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบบทบาทสมมตุ	ิหลงัเรยีน	สงูกว่า	ก่อนเรยีน

	 4.	 เจตคติต ่อการเรียนไวโอลิน	 ก ่อน

เรียน	และหลังเรียน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดย 

วิธีการสอนแบบสาธิต	ก่อนเรียน	และ	หลังเรียน	 

ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
	 ทั กษะการ เล ่ น ไ ว โอลิ นของนั ก เ รี ยน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

สูงกว่า	วิธีการสอนแบบสาธิต	แสดงว่าผู ้เรียน 

ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติมีทักษะ

การเล่นไวโอลินอยู ่ในเกณฑ์ดี	มีความช�านาญ

สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไวโอลิน

ได้อย่างคล่องแคล่ว	 เน่ืองจากแผนการจัดการ 

เรียนรู้เรื่องทักษะการเล่นไวโอลิน	ของนักเรียน 

ที่ เ รียนรู ้ โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุ ติ 

ที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนได้รับค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ	

จึงสามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู ้ 	 แผนการ

จัดการเรียนรู ้เรื่องทักษะการเล่นไวโอลิน	ของ 

ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุต ิ

ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นประกอบไปด้วยทักษะการเล่น

ไวโอลิน	และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีไวโอลิน

ที่ถูกต ้องชัดเจน	 มีการก�าหนดกิจกรรมการ 

เรียนรู ้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติเป็น 

ข้ันตอนอย่างชัดเจน	เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 

มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน	และมีความกระตือ-

รือร้นที่จะเรียนไวโอลินด้วยตนเอง	แรงจูงใจน้ี 

จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	มีสมาธิ	และมี

ทักษะการเล่นไวโอลินที่ดี	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	(Shinichi	Suzuki,	1983,	p.95)	ที่ให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องการสร้างแรงจูงใจในการเรียน	ซูซูกิ

จะสร้างอุบายให้เด็กเกิดความอยากที่จะเล่น
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไวโอลนิด้วยตนเอง	เมือ่เดก็เกิดความอยากทีจ่ะเล่น 

ขึ้นมา	 ก็เป ็นเรื่องไม ่ยากในการสอนไวโอลิน	 

ทักษะการเล่นไวโอลินของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู ้

โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	สูงกว่า	วิธี

การสอนแบบสาธิต	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

ฉลวยศรี	มีใจเย็น,	(2536,	หน้า	57-59)	ทดลอง

ใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านความ

กตัญญูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ผลการ 

ทดลองพบว่า	 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการ

ใช ้บทบาทสมมติมีการพัฒนาการใช ้ เหตุผล 

เชิงจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีสูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการสอนปกติ

	 เจตคติต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

สูงกว่า	วิธีการสอนแบบสาธิต	เน่ืองจากแบบวัด

เจตคติต่อการเรียนไวโอลินได้รับค�าแนะน�าจาก

ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพด้านความ

เท่ียงตรงและประเมินค่าความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้านเจตคติ	จึงได  ้

เคร่ืองมือในการวัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน 

ที่เหมาะสมต่อการวัดและประเมินผล	จากผลการ

ทดลองดังกล่าว	แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบบทบาทสมมุติมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

ไวโอลิน	และผู้เรียนมีการตอบสนองต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบบทบาทสมมุติในทางบวก	จึงก่อให้เกิด

แรงจูงใจใน	และเจตคติที่ดีต่อการเรียนไวโอลิน

ระหว่างผู้เรียนไวโอลินกับวิธีการสอนแบบบทบาท

สมมุติ	ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	มีสมาธิ	และ

ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนไวโอลิน	ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	พรพรรณ	กล่ินเกสร,	 (2538,	 

หน้า	62)	 ศึกษาผลการใช้บทบาทสมมติท่ีมีต่อ

ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 6	ทดลองพบว่านักเรียน 

ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทบาทสมมติมีทัศนคต ิ

ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

	 เจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	ก่อนเรียน	และ	

หลังเรียน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบบทบาทสมมุติ	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อน

เรียน	เนื่องจากแบบวัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน

ได้รับค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

คุณภาพด้านความเที่ยงตรงและประเมินค่าความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับพฤติกรรมชี้วัด

ด้านเจตคติ	จึงได้เครื่องมือในการวัดเจตคติต่อการ

เรียนไวโอลินที่เหมาะสมต่อการวัดและประเมิน

ผล	จากผลการทดลองดังกล่าว	แสดงว่าผู้เรียน 

ทีเ่รยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาทสมมติุ	มเีจตคติ

ต่อการเรียนไวโอลิน	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน	

เพราะว่าผู ้เรียนมีการตอบสนองต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบบทบาทสมมุติในทางบวก	จึงก่อให้เกิด

แรงจูงใจใน	และเจตคติที่ดีต่อการเรียนไวโอลิน

ระหว่างผู้เรียนไวโอลินกับวิธีการสอนแบบบทบาท

สมมุติ	ท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้	มีสมาธิ	และ 

ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนไวโอลิน	ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ปราณี	กุละวณิชย์,	(2552)	การ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึน

จากการใช้วีดีทัศน์ในการพัฒนาทักษะการฟัง-การ

พูดภาษาอังกฤษ	โดยเน้นการสนทนาและแสดง

บทบาทสมมุติมีการประเมินผลทั้ง	ก่อนเรียนและ	

หลังเรียน	โดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถาม	 

ผลการวิจัยพบว่า	ประเมินผลก่อนเรียน	และ 

หลังเรียน	มีความแตกต่างกัน
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	 เจตคติต ่อการเรียนไวโอลิน	 ก ่อนเรียน	

และหลังเรียน	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี	 4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่ เรียนรู  ้

โดยวิธีการสอนแบบสาธิต	ก่อนเรียน	และหลัง

เรียน	 ไม่แตกต่างกัน	 เนื่องจากแบบวัดเจตคต ิ

ต่อการเรยีนไวโอลินได้รบัค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญ

ในการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงและ

ประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ 

พฤติกรรมชี้วัดด้านเจตคติ	จึงได้เครื่องมือในการ

วัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลินที่เหมาะสมต่อการ

วัดและประเมินผล	จากผลการทดลองดังกล่าว	

แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสาธิต	

มีเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	ก่อนเรียน	และ 

หลังเรียน	ไม่แตกต่างกัน	เพราะว่าผู้เรียนไม่มีการ

ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตในทาง

บวก	จึงไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจใน	และเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนไวโอลินระหว่างผู้เรียนไวโอลินกับ 

วิธีการสอนแบบสาธิต	ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

น้อยลง	 ไม่มีสมาธิ	และรู ้สึกเบื่อหน่ายในการ 

เรียนไวโอลิน	 ซ่ึงสอดคล ้องกับงานวิ จัยของ	 

รัชฎา	 วิลาศรี,	 (2553)	 ผลของการใช้กราฟิก 

ออร์แกไนเซอร์ที่แตกต่างกันในการเรียนโปรแกรม

ประยุกต์ด้วยวิธีการสาธิตโดยใช้เทคนิคสตรีมมิ่ง 

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน

ในการจ�าของนิสิตปริญญาบัณฑิต	นิสิตปริญญา

บัณฑิตท่ีเรียนด้วยการใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์ 

ในการเรยีนโปรแกรมประยกุต์ด้วยวธิกีารสาธติโดย

ใช้เทคนิคสตรีมม่ิงก่อนการสอน	และหลังการสอน

แล้ว	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.1	 จากผลการวิจัย	ทักษะการเล่นไวโอลิน

ที่เรียนรู ้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติและ 

วิธีการสอนแบบสาธิต	ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	 ซึ่ง 

สงัเกตโดยคร	ูพบว่า	นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยวิธกีารสอน

แบบบทบาทสมมุติ	มีทักษะการเล่นไวโอลินอยู่ใน

เกณฑ์ด	ีนกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยวิธีการสอนแบบสาธติ	

มีทักษะการเล่นไวโอลินอยู่ในเกณฑ์ต�่า	โดยทั้ง	2	

วิธีการสอน	มีเนื้อหาในการเรียนการสอนเหมือน

กัน	และระยะเวลาในการเรียนการสอนเท่ากัน	 

ดังนัน้	การจดัการเรยีนรู	้เรือ่งทกัษะการเล่นไวโอลนิ	

โดยวิธีการสอนแบบสาธิตควรปรับปรุง	 โดยเพิ่ม

สื่อการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน	

เช่น	ระบายสีตัวโน๊ต	และรูปภาพไวโอลิน	หรือ 

ใช้ตัวการ์ตูนเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน	 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน	และให้ผู ้ เรียน 

ได้เรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิม

	 1.2	 จากผลการวิจัย	 เจตคติต่อการเรียน

โอลินที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ

และวิธีการสอนแบบสาธิต	ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	 ซึ่ง 

สงัเกตโดยคร	ูพบว่า	นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยวิธกีารสอน 

แบบบทบาท	มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน	และ

มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนไวโอลิน	จึงส่งผล

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น	และมีเจตคติ 

ทีด่ต่ีอการเรยีนไวโอลนิในทางบวก	นกัเรยีนทีเ่รยีนรู ้

โดยวิธีการสอนแบบสาธิต	มีความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน	และต่ืนเต้น	แต่ผู ้เรียนบางคนไม่มี

ความกระตือรือร้นต่อการเรียนไวโอลิน	 เนื่องจาก

การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสาธิต	ไม่มี

กิจกรรมที่จะสร้างแรงจูงใจในการเรียนไวโอลิน	 

ที่จะท�าให้ผู ้เรียนบางคนที่ไม่ชอบเรียนไวโอลิน 
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เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับผู้เรียน

ผู้อื่น	จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ลดลง	และ 

มีเจตคติต่อการเรียนไวโอลินในทางลบ	ดังนั้น	การ

จัดการเรียนรู้	เรื่องเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	โดย

วิธีการสอนแบบสาธิตควรปรับปรุง	 โดยเพิ่มสื่อ

การสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน	

เช่น	ระบายสีตัวโน๊ต	และรูปภาพไวโอลิน	หรือ 

ใช้ตัวการ์ตูนเป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน	 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียน	และให้ผู ้ เรียน 

ได้เรียนรู้มากข้ึนกว่าเดิม	และมีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนไวโอลิน

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 2.1	 ควรท�าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะ

การเล่นไวโอลิน	ที่จัดการเรียนรู้ประเภทอื่นๆ	เช่น	

ทกัษะการเล่นไวโอลนิแบบสร้างสถานการณ์จ�าลอง	

	 2.2	 ควรมีการเปรียบเทียบทักษะการเล่น

ไวโอลิน	และทักษะการร้องโน้ตแบบโซลเฟตเพิม่ขึน้

มาในวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ด้วยเพลง	twinkle	

twinkle	 little	star	เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง	และ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี

	 2.3	 ควรมีการเปรียบเทียบทักษะการเล่น

ไวโอลิน	ที่ต้องใช้ทักษะการเล่นไวโอลินที่สูงข้ึน	 

ต่อเนื่องจาก	เพลง	twinkle	twinkle	little	star	โดย

ใช้เพลงอื่นๆ	ที่ไม่เน้นการสีสายเปล่า
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แนวทางการสร้างความไว้วางใจของลูกค้า

ในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

Customer’s Trust CreationApproach 

on Insurance Businesses in Thailand

ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร*

บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อ	(1)	วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของลูกค้าในธุรกิจ

ประกันชีวิตในประเทศไทย	และ	(2)	ค้นหากลยุทธ์ที่สามารถสร้างความไว้วางใจของลูกค้าในธุรกิจประกัน

ชีวิตในประเทศไทย

	 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม	โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์ตัวแบบเส้นทาง	

จาก	ผู้ซื้อประกันชีวิต	ใน	10	บริษัทประกันภัยที่เบ้ียประกันชีวิตรับรวมสูงท่ีสุด	ในปี	พ.ศ.	2555	เก็บข้อมูล

บริษัทละ	40	ชุด	รวมทั้งสิ้น	400	ตัวอย่าง	ประกอบกับการสัมภาษณ์เจาะลึก	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ประกนั	จ�านวน	10	ราย	เคร่ืองมอืในการวิจยั	คอืแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา

จากผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้วยวิธีค�านวณหา	IOC	และทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธีของ	

ครอนบัช	

	 ผลการวเิคราะห์พบว่า	แนวทางการสร้างความไว้วางใจของลกูค้าในธรุกิจประกันชวิีตในประเทศไทย	

จากอทิธพิลรวม	(Total	Effect)	จะพบว่าเกดิจาก	การจดัความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า	( =0.38)	ความพงึพอใจ	

( =0.29)	การยอมรับตัวแทนประกันชีวิต	( =0.25)	การยอมรับบริษัทประกันชีวิต	( =0.15)	และการบริการ

หลังการขาย	( =0.13)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ตามล�าดับ	สรุปได้ว่าแนวทางการสร้างความไว้วางใจ 

ของลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิตต้องเน้นในด้านความโปร่งใส	ชัดเจน	ปฏิบัติตามสัญญา	การจ่ายสินไหม

ทดแทนตามเงื่อนไข	พัฒนาตัวแทนให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี	และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	การใช้กลยุทธ์	

สร้างความพงึพอใจให้เกดิบ่อยๆ	เพือ่ให้เกดิความไว้วางใจ	และต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อลกูค้าและผูม้ส่ีวน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ค�าส�าคัญ :	ธุรกิจประกันชีวิต,	ความไว้วางใจ,	ความพึงพอใจของลูกค้า

*นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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ธุรกิจที่ช่วยสร้างหลักประกันให้แก่ผู ้เอาประกัน

และครอบครัว	ซึ่งนับวันจะมีความจ�าเป็นมากข้ึน

ในชีวิตประจ�าวัน	 เน่ืองจากสภาพความเสี่ยงภัย 

ที่มีความซับซ ้อนมากข้ึนตามสภาพแวดล้อม 

ทีเ่ปลีย่นไป	รวมทัง้ภยัธรรมชาติ	และภยัจากมนษุย์

ด้วยกันเอง	นอกจากนี้	 โครงสร้างประชากรที่ม ี

ผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน	เหล่านี้ล้วนเพิ่มความเสี่ยง

ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของธุรกิจการค้า	

การลงทุน	ความมั่นคงของฐานะและรายได้ของ

บทน�า
	 ธุรกิจประกันชีวิต	มีการเติบโตค่อนข้าง 

สงูขึน้กว่าเมือ่ก่อน	แต่จ�านวนประชากรทีท่�าประกัน

ชีวิตค่อนข้างน้อย	มีเพียง	ร้อยละ	28	ของจ�านวน

ประชากรท้ังหมด	การประกันชีวิต	เป็นธุรกิจด้าน

บริการประเภทหน่ึง	ที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ	เนื่องจากเป็นสถาบัน

การเงินที่เป็นแหล่งระดมเงินออมของประชาชน	

ตามนโยบายออมเงินของรัฐบาล	รวมทั้งยังเป็น

Abstract
	 The	objectives	of	research	were:	1)	to	study	the	factors	influencing	to	the	customers’	 

trust	in	life	insurance	in	Thailand,	and	2)	find	out	the	strategies	to	create	the	customers’	trust	 

in	life	insurance	in	Thailand.

	 This	study	was	the	mixed	research.	It	was	used	to	analyze	the	path	modeling	from	the	 

life	insurance	buyers	in	10	life	insurance	companies	that	there	were	insurance	premium	get	

most	in	2012.	The	data	were	collected	in	each	of	the	companies	totaling	40	series	in	400	overall	

samples	with	in-depth	interview	from	the	top	executives	of	life	insurance	companies	totaling	 

10	persons.	The	research	instrument	was	a	questionnaire	which	was	verified	in	content	accuracy	

from	the	experts	(IOC)	and	tested	in	reliability	of	finding	out	the	coefficient	of	Cronbach’s	Alpha.	

The	study	results	were	found	that:	

	 The	way	to	create	the	customers’	trust	in	life	insurance	business	in	Thailand	from	total	 

effect	was	found	to	be	the	relationship	priority	setting	with	the	customers	( =0.38),	the	satisfaction	

( =0.29),	 the	acceptance	of	 life	 insurance	agent	( =0.25),	 the	acceptance	of	 life	 insurance	

company	( =0.15),	and	the	services	after	sales	( =0.13)	to	be	statistically	significant	respectively.	

It	can	be	concluded	that	the	way	to	create	the	customers’	trust	in	life	insurance	business	must	

focus	on	transparency,	clarity,	votive	practice,	claim	payment	according	to	the	condition,	agent	

development	to	make	a	good	relation,	uprightness	to	the	customers,	using	the	strategy	to	satisfy	

them	frequently	for	trust,	and	responsibility	for	them	and	the	individuals	justly.
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บุคคลและครอบครัวทั้งสิ้น	จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที ่

ทุกคนควรจะมีกรมธรรม์ประกันชีวิต	ที่ประกอบ

ด้วยประกันชีวิต	ประกันสุขภาพ	และการออมเงิน	 

อย่างน้อยคนละ	1	กรมธรรม์	 เพราะกรมธรรม์

ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สามารถ

รับรองยอดเงินสุดท้ายที่ผู้ซื้อประกันชีวิตต้องการ

ได ้ตั้ งแต ่ วันแรกที่บริษัทพิจารณาอนุ มั ติรับ 

เข้าเป็นสมาชิกของโครงการนั้นๆ	และสามารถ 

ตอบสนองความจ�าเป ็นทางการเงินที่แท ้จริง	

(financial	needs)	ของผู้ซื้อประกันชีวิตได้

	 ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจเพื่อช่วยจ่ายเงิน

ให้กับผู้ประสบภัยอันเกิดจากการตาย	การสูญเสีย

อวัยวะ	การทุพพลภาพ	การเจ็บป่วย	หรือการไม่มี

รายได้ในยามแก่ชรา	โดยบริษัทประกันชีวิตจะท�า 

หน้าที่เป็นคนกลางในการเก็บรวบรวมเงินแล้ว 

น�าไปจ่ายแก่ผู ้ ท่ีท�าประกันชีวิตท่ีได้ประสบภัย	 

การประกันชีวิตได้แก่	ประกันภัยอุบัติเหตุ	 โดย 

จะชดเชยค่าเสียหายในกรณีผู ้ เอาประกันภัย 

ประสบอบุตัเิหต	ุเกดิการสญูเสยีอวยัวะ	ทพุพลภาพ	

หรือเสียชีวิต	นอกจากนี้ยังมีการประกันสุขภาพ	 

โดยการจ่ายค่าชดเชยที่ เกิดขึ้นจากการรักษา

พยาบาล	ไม่ว่าจะเกิดการเจ็บป่วยจากโรคภัย	 

หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	จากความส�าคัญ

ของการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตท่ีสวนทาง

กับปัญหาในการประกอบการธุรกิจประกันชีวิต	 

ที่นับวันจะมีมากยิ่งขึ้น	ธุรกิจประกันภัยจึงต้อง

พยายามหาแนวทางการสร ้างความสามารถ

ในการแข่งขันแนวใหม่	 เพื่อก่อให้เกิดความไว้

วางใจในการซื้อประกันชีวิต	 สิ่งเหล่านี้จะก่อ 

ให้เกิดความยั่งยืนในการท�าธุรกิจ	การศึกษา 

ครั้งน้ี	ผู ้ศึกษาต้องการศึกษา	แนวทางการสร้าง 

ความไว้วางใจของลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิต 

ในประเทศไทย	 โดยศึกษาข ้อมูลของบริษัท 

ประกันชีวิต	และผู ้ ท่ีซื้อประกันชีวิต	 เป็นกลุ ่ม

ตัวอย่างในการศึกษา	เพื่อน�าผลที่ได้ไปพัฒนาการ

ประกอบการธุรกิจดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เ พื่ อ วิ เ ค ร าะห ์ ป ั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พล 

ต่อความไว้วางใจของลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิต 

ในประเทศไทย

	 2.	 ค้นหากลยุทธ์ที่สามารถสร้างความ 

ไว ้ วางใจของลูกค ้าในธุรกิจประกันชีวิตใน

ประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการศึกษา
	 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวข้องข้างต้น	ผู้ศึกษาสามารถสรุปเป็นกรอบ

แนวคิด	ในการศึกษาได้	ดังแผนภาพด้านล่าง	ดังนี้
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แผนภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	แนวทางการสร้างความไว้

วางใจของลกูค้าต่อธุรกจิประกันชวีติใน	ประเทศไทย	

เป็นการวิจัยแบบผสม	(mixed	Method)	ประกอบ

ด้วยการใช้วิธีทางด้านเชิงคุณภาพ	(qualitative	

research)	 ในการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (in-depth	

Interview)	และสนับสนุน	(support)	ด้วยการท�า

วิจัยเชิงปริมาณ	(quantitative	research)	ซึ่งใช้วิธี

การวิจัยเชิงส�ารวจ	(survey	research)	ด้วยวิธีการ

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	(questionnaire)	เพื่อ

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของ

ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย	และเพื่อค้นหา

กลยุทธ์ที่สามารถสร้างความไว้วางใจของธุรกิจ

ประกันชีวิตในประเทศไทย	โดยวิธีทางสถิติจากนั้น

จึงน�าการวจิยัท้ังสองแบบมาควบรวมเพือ่วเิคราะห์

และประมวลผล

	 1.	 การคัดเลอืกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผูศึ้กษาได้ก�าหนดขนาด	ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง	

ดังนี้

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	คือ	บริษัทประกัน

ชีวิตในประเทศไทย	ทั้งหมดจ�านวน	24	แห่ง

	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ

ครั้งนี้	ใช้วิธีการ	ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

จากบริษัทประกันชีวิต	10	บริษัท	ซึ่งเป็น	10	อันดับ 

ที่ขายดีและมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงท่ีสุดใน

ปี	พ.ศ.	2555	ดังนี้	บริษัทเอไอเอบริษัท	เมืองไทย

ประกันชีวิต	บริษัทไทยประกันชีวิต	บริษัทไทย

พาณิชย์ประกันชีวิต	บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต

บรษิทักรงุไทย-แอกซ่า	บรษิทัอลอินัซ์อยธุยาประกนั

ชีวิต	บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต	บริษัทไอเอ็นจี

ประกันชีวิต	และบริษัทธนชาติประกันชีวิต

	 ท�าการสัมภาษณ์ เจาะลึก 	 ( in-depth	

interview)	จากผู้บริหารใน	10	บริษัท	เพื่อศึกษา

แนวทางการขาย	และกลยุทธ์ต่างๆ	น�ามาพัฒนา
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ร ่วมกับวรรณกรรมที่ผู ้วิจัยทบทวน	 เพื่อสร ้าง

แบบสอบถาม	(questionnaire)

	 น�าไปทดสอบต่อด้วย	การท�าวจัิยเชงิปริมาณ	

(quantitative	research)	จากลูกค้าที่ท�าประกัน

ชีวิตในประเทศไทย	 เพ่ือศึกษาแนวทางในการ

สร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกัน

ชีวิตในประเทศไทย	 เน่ืองจากขนาดประชากร 

ไม่สามารถประมาณจ�านวนที่ชัดเจน	ผู้ท�าประกัน

บางส่วนมีมากกว่า	1	กรมธรรม์	 ได้ผู ้วิจัยจึง	ใช้

สูตรหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ	Cochran	(1953)	 

ผู้วิจัยเพิ่มจ�านวนของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ	5	 

เพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามไม่ครบตาม

จ�านวน	ได้ขนาดกลุ ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บทั้งสิ้น	 

400	ตัวอย่าง

	 นิยามศัพท์	บริษัทประกันชีวิต	หมายถึง	

บริษัทจ�ากัด	หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด	ที่ได ้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันชีวิต

	 การประกันชีวิต	หมายถึง	การที่บุคคลผู้หนึ่ง

เรียกว่า	“	ผู ้เอาประกัน”	ได้จ่ายเงินจ�านวนหนึ่ง 

เรียกว่า	“เบี้ยประกันชีวิต”	ตามจ�านวนที่ก�าหนด 

ไว้ในสัญญา	(กรมธรรม์)	ให้กับบริษัทประกันชีวิต 

เ พ่ือซื้อความคุ ้มครองตามที่ระบุเป ็นเงื่อนไข 

ไว้ในกรมธรรม์	อาทิ	ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ภายในเวลาท่ีก�าหนดไว้ในกรมธรรม์หรือมีอายุ

ยืนยาวจนครบก�าหนดตามที่ระบุไว้	บริษัทประกัน

ชีวิตจะจ่ายเงินจ�านวนหนึ่งเรียกว่า	“จ�านวนเงิน 

เอาประกัน”	ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกัน

ภัยแล้วแต่กรณี	ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ ้มครองจะ

มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อตามความ

เหมาะสมของผู้เอาประกันชีวิตเป็นหลัก

	 ผู ้ เอาประกัน	หมายถึง	ผู ้ ท่ีซื้อกรมธรรม์

ประกันชีวิต	ได้ท�าสัญญาและจ่ายเบ้ียประกันชีวิต

ให้กบัตวัแทนหรอืบริษทัประกนัชีวิต	และกรมธรรม์

ได้รับการอนุมัติแล้ว

	 กรมธรรม์ประกันชีวิต	หมายถึง	 เอกสาร

สัญญาท่ีบริษัทประกันชีวิตรับประกันว่าจ่ายเงิน

หรือผลประโยชน์อื่นใด	หรือด�าเนินการใดๆ	แก่ 

ผู้เอาประกันตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

	 ตัวแทนประกันชีวิต	หมายถึง	บุคคลที่บริษัท

ประกันชีวิตมอบหมายให้ท�าการชักชวนให้บุคคล 

ท�าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต

	 การส่งเสริมการตลาด	หมายถึง	การท�าการ

สื่อสารเกี่ยวกับตัวสินค้าผ่านเครื่องหมายการค้า	

ตรายีห้่อ	สญัลกัษณ์	ราคา	สถานท่ี	หรอืโฆษณาใดๆ	

ทั้งภายในและภายนอกสถานที่	โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่กระตุน้ให้ผูบ้รโิภคหรอืผูพ้บเหน็เกดิความสนใจ

และตัดสินใจซื้อสินค้า

	 กา รบริ หา รทางการตลาด 	 หมายถึ ง	

กระบวนการด�าเนินธุรกิจประกันชีวิตที่ก�าหนด 

ขึ้นเพื่อ

	 วางแผนผลิตภัณฑ์	ก�าหนดราคา	ส่งเสริม 

การขายและการจ�าหน่าย	เพื่อให้ลูกค้ามีความพึง

พอใจสูงสุด

	 การบริการหลังการขาย	หมายถึง	การดูแล

ลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตภายหลังจากได้รับกรมธรรม์

แล้ว	ในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ	หรือเจ็บป่วย	

ตัวแทนจะต้องคอยบริการด้านข้อมูล	ผลประโยชน์

ทีล่กูค้าจะได้รบัตามสทิธหิรือสญัญาในแบบประกนั

ต่างๆ	หรอืค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล	ตลอดจน

การบริการด้านเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมชดเชย

ของลกูค้าไปยงับรษิทัให้ทนัเวลา	และท�าการบริการ

เรียกร้องค่าสินไหมชดเชยให้กับลูกค้า	 เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง	 เกิด

ความประทบัใจ	และกลบัมาซือ้เพิม่	รวมทัง้บอกต่อ
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ผู้อื่นให้มาซื้อประกันชีวิตเหมือนตน

	 การจัดการความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	

หมายถึง	กลยุทธ์ทางธุรกิจออกแบบมาเพ่ือช่วยให้

บริษัทประกันชีวิตสามารถจัดกระบวนการต่างๆ	 

ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุม่ 

เพ่ือก่อให้เกิดความพอใจสูงสุดอันจะน�ามาซึ่ง 

ความจงรักภักดีต่อบริษัทประกันชีวิต	สร้างรายได ้

ที่เพิ่มสูงขึ้นและท�าก�าไรในระยะยาว	เป็นการสร้าง	

ธ�ารงรักษาและขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า	ดึงดูด

ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่โดยการติดต่อสื่อสารโดยตรง	

โดยอ้อม	หาช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ของลูกค้าแต่ละราย	พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า	

และสินค้าที่มีความพิเศษเฉพาะตัวส�าหรับลูกค้า

แต่ละราย	เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ	ใช้

หลกัการบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ปรบัปรงุกระบวนการ

ท�างาน	โดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าท่ีรวดเร็วและถูกต้อง	 เพื่อเพิ่มความพึง

พอใจ	เพ่ิมโอกาสในการสร้างยอดขายต่อลกูค้าเก่า

แต่ละราย	เพื่อลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่

	 การยอมรับตัวแทนประกันชีวิต	หมายถึง	 

การทีป่ระชาชนหรอืลกูค้ายอมรบั	และมคีวามไว้ใจ

ในตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติของตัวแทน

ประกันชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ	ได้แก่	การมีความรู้ 

ในด้านการประกันชีวิต	มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	 

มกีริยิามารยาท	ขนบธรรมเนยีมในการเข้าพบลกูค้า

ที่เหมาะสม	มีการวางแผน	มีทักษะความสามารถ

ในการพูดและฟัง	 เพื่อการส่ือความหมาย	ที่ดี 

เพือ่ทราบความต้องการของลูกค้า	รวมทัง้มทีศันคติ

ที่เป็นส่วนส�าคัญท่ีส่งผลต่อการแสดงออกในรูป

แบบพฤติกรรมของตัวแทนประกันชีวิต	ท�าให้ 

ผู้ซ้ือหันมาสนใจสินค้า	เกิดความต้องการ	อยาก

ซื้อ	และปิดการขายได้	โดยตัวแทนประกันชีวิตต้อง 

ยื่นข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสม

กับลูกค้ามากที่สุด	ต้องเข้าใจในแบบประกันชีวิต	

ผลประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับจากการซื้อประกัน

ชีวิต	ตลอดจนมีการบริการหลังการขายที่ดี	มีการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	 เพื่อเพิ่มความ 

พึงพอใจให้กับลูกค้า

	 การยอมรับบริษัทประกันชีวิต	หมายถึง	 

การทีป่ระชาชนหรอืลกูค้ายอมรบั	และมคีวามไว้ใจ 

ในบริษัทประกันชีวิตที่เกิดจากการส่งเสริมภาพ

ลักษณ์ที่ดีของบริษัทด้านการประกันชีวิต	การ

บริหารงานในบริษัทท่ีเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล	 

มีการบริหารความเสี่ยงท่ีดี	 มีผลประกอบการ 

ที่ชัดเจนอยู่ในระดับแนวหน้า	การเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีในทุกๆ	ด้าน	การแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จ

ของบริษัทท่ีเกิดขึ้นมาจากการท�างานร่วมกันของ

ทุกฝ่าย	การสร้างตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ	 

ซึ่งจะน�ามาซึ่งการยอมรับ	ความพึงพอใจ	และ

ความไว้วางใจของลูกค้าต่อธุรกิจประกันชีวิตใน

ประเทศไทย

	 ความพึงพอใจของลูกค้า	หมายถึง	ระดับ

ความรู้สึกพึงพอใจของลูกค้าที่เกิดจาก	การบริหาร

ทางการตลาดของบรษิทัประกนัชวีติในประเทศไทย	

การบริการหลังการขาย	การจัดการความสัมพันธ์

อันดีกับลูกค้า	การยอมรับตัวแทนประกันชีวิต	 

และการยอมรับบริษัทประกันชีวิต	ซึ่งจะน�าไปสู่

ความไว้วางใจของลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิตใน

ประเทศไทย

	 ความไว้วางใจของลกูค้าในธรุกิจประกันชวีติ	

หมายถึง	ความเชื่อมั่นของลูกค้าหรือผู้เอาประกัน

ชีวิตที่รู ้สึกพึงพอใจและไว้วางใจในการบริหาร

ทางการตลาดของบรษิทัประกนัชวีติในประเทศไทย	

การบริการหลังการขาย	การจัดการความสัมพันธ ์
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อันดีกับลูกค้า	การยอมรับตัวแทนประกันชีวิต	และ

การยอมรับบริษัทประกันชีวิต	

สมมติฐานในการศึกษา
	 1.	 การบริหารทางการตลาดจะส่งผล 

ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจ

ประกันชีวิต

	 2.	 การบริการหลั งการขายจะส ่ งผล 

ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจ

ประกันชีวิต

	 3.	 การจัดการความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

จะส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าใน

ธุรกิจประกันชีวิต

	 4.	 การยอมรับบริษัทประกันชีวิตจะส่ง

ผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจ

ประกันชีวิต

	 5.	 การยอมรับตัวแทนประกันชีวิตจะส่ง

ผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจ

ประกันชีวิต

	 6.	 ความพึงพอใจของลูกค้าจะส่งผลทาง

บวกต่อความไว้วางใจของลูกค้าในธุรกิจประกัน

ชีวิต

	 ขอบเขตของการวิจัย	แนวทางการสร้าง

ความไว้วางใจของลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิต 

ในประเทศไทยมีขอบเขตในการศึกษา	ขอบเขต

ด้านประชากร	ศึกษาข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต

ในประเทศไทย	จ�านวน	10	บริษัทที่เป็น	10	อันดับ 

ที่ขายดีและมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงที่สุด	 

ในปี	พ.ศ.	2555	ท�าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

จากผู้บริหาร	ในบริษัทดังกล่าว	แล้วน�ามาสร้าง

แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้เอาประกันชีวิต	

ใน	10	บริษัท	ดังกล่าว	จ�านวนบริษัทละ	40	ชุด	 

รวมทั้งสิ้น	400	ตัวอย่าง

	 ขอบเขตด้านระยะเวลา	ท�าการวิจัยในช่วง	

ธันวาคม	2556-มีนาคม	2557

เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยเชิง

ปริมาณ
	 เครื่องมือการวิจัย	 ได้แก่	แบบสอบถาม 

ที่ผ่านการทบทวนวรรณกรรมและปรึกษาอาจารย ์

ที่ปรึกษา	การทดสอบและวิเคราะห์เคร่ืองมือ

หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	(content	validity)	

และความเชื่อถือได้	(reliability)	ของแบบสอบถาม	

โดยได้ท�าการทดลอง	(try-out)	กับกลุ่ม	ซึ่งไม่ใช ่

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	40	ชุด	แล้วน�าผลการทดสอบ

มาหาค่าสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ์	(alpha	coefficient)	

ด้วยวิธีของครอนบัช	(cronbach’s	alpha:	)	

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
	 ผูว้จิยัน�าผลทีไ่ด้จากแบบสอบถามปลายเปิด	

ในแบบสอบถาม	และผลที่ได้จากการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึกจากผู ้บริหาร	มาสรุปร่วมกัน	และ 

แยกประเด็นเพ่ือเขียน	ผู ้ศึกษาต้องการศึกษา	

แนวทางการสร้างความไว้วางใจของธุรกิจประกัน

ชีวิตใน	ประเทศไทยในลักษณะของการพรรณนา

ข้อมูล	โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	(content	

analysis)	

ผลการวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์แนวทางการสร้างความ 

ไว ้ วางใจของลูกค ้าในธุรกิจประกันชีวิตใน

ประเทศไทยด้านความไว้วางใจของลูกค้า	พบ

ว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความคิดเห็น 
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ในระดับมากทุกข้อ	 เมื่อเรียงล�าดับความส�าคัญ

จากมากไปหาน้อยจะพบว่า	กรมธรรม์ทีซ่ือ้ได้สร้าง 

ความมั่นใจจากความจริงใจและตรงไปตรงมา

ของตัวแทนและบริษัท	 (Mean=3.77)	ข้าพเจ้า 

มีเชื่อมั่นที่ เกิดจากความน่าเชื่อถือ	และความ

ซื่ อสั ตย ์ จ ริ ง ใจของบริษัทประ กันภัยแห ่ งนี้	

(Mean=3.75)	กรมธรรม์ที่ซื้อสามารถก่อให้เกิด

ความเชื่อมั่นในการได้รับบริการ	(Mean=3.74)

	 ตามล�าดับผลการทดสอบการวิเคราะห  ์

เส้นทาง	 (Path	analysis)	 ได้ผลลัพธ์ตามแผน 

ภาพที่	2

( =0.46)	การจัดความสัมพันธ์อันดี	( =0.21)	และ

การบรกิารหลงัการขาย	( =0.17)	อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ

	 แนวทางการสร้างความไว้วางใจของลูกค้า

ในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย	ได้รับอิทธิพล

ทางตรง	จากการจัดความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	 

( =0.32)	จากความพึงพอใจ	( =0.29)	และการ

ยอมรับตัวแทนประกันชีวิต	( =0.12)	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

	 เม่ือสรปุผล	แนวทางการสร้างความไว้วางใจ

ของลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย	

จากอิทธิพลรวม	(Total	Effect)	จะพบว่าเกิดจาก 

การจดัความสมัพนัธ์อนัดกัีบลกูค้า	( =0.38)	ความ

พึงพอใจ	( =0.29)	การยอมรับตัวแทนประกันชีวิต	

( =0.25)	การยอมรับบริษัทประกันชีวิต	( =0.15)	

และการบริการหลังการขาย	( =0.13)	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	ตามล�าดับ	

 

แผนภาพที่ 2	การวิเคราะห์อิทธิพลของกลุ ่ม

ตัวแปรที่ส่งผลแนวทางการสร้างความไว้วางใจ

ของลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย	 

(ค่าสัมประสิทธิ์)	

	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	ความพึงพอใจของ

ลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิตได้รับอิทธิพลทางตรง 

เชิงบวกจาก	 การยอมรับตัวแทนประกันชีวิต	 
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ตารางที่ 2	สรุปผลตามสมมติฐาน

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	 ผลการวจิยั	แนวทางการสร้างความไว้วางใจ

ของลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยใน

ด้านปัจจัยต่างๆ	ได้แก่	การบริหารทางการตลาด	

การบริการหลังการขาย	การจัดการความสัมพันธ์

อันดีกับลูกค ้า	 การยอมรับบริษัทประกันชีวิต	 

การยอมรับตัวแทนประกันชีวิตและความพึงพอใจ

ของลูกค้าจะส่งผลต่อความไว้วางใจต่อลูกค้า 

ในธุรกิจประกันภัยซึ่งแต ่ละปัจจัยอาจส่งผล 

มากน้อยแตกต่างกัน	บางปัจจัย	ไม่ส่งผลทางตรง	 

แต่ส่งผลทางอ้อมต่อความไว้วางใจของลูกค้า 

ในธรุกจิประกนัชวีติในประเทศไทยทัง้สิน้	ซึง่ผลการ

วิจัยดังกล่าวสามารถยืนยันได้จากการวิเคราะห์

ความสอดคล้องกับข้อมูลในเชิงประจักษ์	ผลการ

วจิยัพบว่า	ความไว้วางใจของลกูค้าในธรุกจิประกนั

ชีวิตในประเทศไทย	ได้รับอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมมาจากการบริหารการตลาด	 (Mean= 

3.80)	การยอมรบับรษิทัประกนัชวีติ	(Mean=3.74)	

และการบริการหลังการขาย	(หลังรับกรมธรรม์)	

(Mean=3.71)	ตามล�าดับ	สอดคล้องกับงานของ	

Yesley	 (1999,	pp.	347-355)	ที่กล่าวว่าการ

ประเมินคุณภาพการบริการหลังการขายและ 

ความพึงพอใจที่ ลูกค ้าได ้รับ	 จะส่งผลถึงการ 

ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพิ่มในอนาคต	 และ 

การสร้างความภักดี	 ตลอดจนการบอกต่อถึง 

ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจไปสู ่บุคคลหรือ 

สงัคมอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องโดยปกติลกูค้าจะการประเมนิ

คุณภาพการบริการ	โดยการเปรียบเทียบความ 
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คาดหวังสิ่งที่พวกเขาได้รับถ ้าความคาดหวัง 

ของพวกเขาได้รับการตอบสนอง	จะท�าให้พวกเขา

เชื่อว่าได้รับบริการที่มีคุณภาพสูง	และสอดคล้อง

กบังานวจิยัของ	ศริวิรรณ	เสรรีตัน์	(2549)	ทีก่ล่าวว่า	 

การตลาดเป็นหน้าที่หลักที่ส�าคัญขององค์การ 

ทางธุรกิจ	ดังนั้นหน้าที่ทางการตลาดจึงเป็นหน้าท่ี

ที่มีรูปแบบการด�าเนินการและมีแนวคิดทางด้าน

ธรุกจิทีแ่ตกต่างอย่างชดัเจนจากส่วนงานอืน่ๆ	หน้าที่

ของฝ่ายการตลาดปัจจุบันคือ	การประสานงาน 

ของทุกหน่วยงานและบุคลากรทั้งหมดเพื่อให้การ

ด�าเนนิงานไปในทิศทางเดียวกนักบัทีฝ่่ายการตลาด

ต้องการ	สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความพึงพอใจ 

ให้กับลูกค้า	ร่วมมือกันสร้างคุณค่าให้กับสินค้า 

และบริการ	และ	ฉัตยาพร	เสมอใจ	(2549,	หน้า	 

16-17)	ที่กล่าวว่า	 เน่ืองจากสภาพแวดล้อมและ

ตลาดเกดิพลวตัของการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนือ่ง	

ท�าให้ต้องมีการปรับตัวและพฒันาแนวคดิด้านการ

บริหารการตลาดรูปแบบใหม่ๆ	ขึ้นอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างความไว้วางใจ 

ของลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

ประกอบด้วย	การบริหารทางการตลาด	การบริการ

หลงัการขาย	การจดัการความสัมพันธ์อนัดกัีบลูกค้า	

การยอมรับตัวแทนประกันชีวิต	และการยอมรับ

บริษัทประกันชีวิตจะส่งผลต่อความพึงพอใจและ

ความไว้วางใจของลูกค้าในธุรกิจประกันภัยซึ่ง 

พบว่า	แต่ละปัจจัยมีความเชื่อมโยงและมีความ

ส�าคัญมากพอๆ	 กันทั้งทางตรงและทางอ ้อม	 

จะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้	ดังนั้น	ผู้บริหารของ 

บริษัทประกันชีวิต	 จึงควรที่จะพัฒนากลยุทธ  ์

ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ	ดังกล่าวให้ชัดเจน	และ

ก�าหนดเป็นนโยบายของบริษัท	และโดยเฉพาะ 

การเสนอต่อผู ้มีส ่วนเก่ียวข้องกับการก�าหนด

นโยบายในระดับประเทศ	คณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

และภาครัฐ	หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ในการก�าหนด

เป็นมาตรฐานของทุกบริษัท	มีการประเมินภายใน

และภายนอก	และสนับสนุนให้ประชาชนเห็น 

ความส�าคัญของการท�าประกันชีวิต	 โดยเฉพาะ 

ในปัจจุบันประชาชนมีอายุยืนขึ้น	แต่เจ็บป่วย 

ด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้น	ดังน้ันเพื่อเป็นการออมเงิน 

และเป็นหลักประกันในอนาคต	น�าไปสู ่การมี

คุณภาพชีวิตที่ดี	 เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญน�าไปสู่การ

พัฒนาประเทศต่อไป

ข้อเสนอในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 งานวิจัยดังกล่าวเก็บจากกลุ่มลูกค้า 

ของบริษัทประกันชีวิตเพียง	10	แห่งจาก	25	บริษัท	

ในประเทศไทย	การวิจัยครั้งต่อไป	น่าจะเก็บข้อมูล

ให้ครอบคลุมในทุกบริษัทรวมถึงผู้บริหารด้วย	

	 2.	 จากการสอบถามปลายเปิดส�าหรับ 

ผู้บริหารบริษัท	พบว่ายังมีตัวแปรที่น่าสนใจอื่นๆ	

อีกบางประการ	อาทิ	เรื่องภาวะผู้น�า	หรือการสร้าง

แรงจูงใจให้กับตัวแทน	อาจจะได้ข้อค้นพบที่ม ี

ความชัดเจนยิ่งข้ึน	ดังนั้นผู้ที่สนใจจะท�าการศึกษา	

จะน�ามาพจิารณาในการศกึษาค้นคว้าวจิยัในคราว

ต่อไป

	 3.	 การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาใน 

รูปภาคตัดขวางในช่วงระยะเวลาหนึ่งผู ้ที่สนใจ	

ศึกษาอาจจะขยายเวลาในการศึกษาให้มากข้ึน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น
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ปัจจัยเกื้อหนุนกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ

การสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน ในประเทศไทย

Support Factors on Competitive Advantage Strategy 

of Underground Cable Business in Thailand

กฤตวรรณ พริ้งสกุล*

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 (1)	เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนกลยุทธ์การสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	(2)	เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาตัวชี ้

ขีดความสามารถปัจจัยเกื้อหนุนกลยุทธ์การสร้างได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม	โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์ตัวแบบเส้นทาง	จาก

พนักงานธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	จ�านวน	22	บริษัท	จ�านวน	442	ตัวอย่างประกอบกับการสัมภาษณ์

เจาะลึก	ผู้บริหารระดับสูง	จ�านวน	8	ราย	เครื่องมือในการวิจัย	คือแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้วยวิธีค�านวณหา	IOC	และทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยการหาค่า 

สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของครอนบัช

	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดินพบว่าเกิดจากคุณภาพทางการจัดการ	( =0.93)	และคุณภาพขององค์การ	( =0.59)	ตามล�าดับ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้	พบว่ากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่าย 

สายเคเบิลใต้ดิน	ต้องเกิดจากการผสมผสานองค์ประกอบด้านผู้น�าต้นทุนเพื่อให้องค์การ	สามารถ 

ด�าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต้องมีองค์ประกอบด้านการสร้างความแตกต่าง	โดยคิดหาวิธีการ 

อยู ่ตลอดเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน	 “ก้าวก่อน	ย่อมถึงก่อน”	และองค์ประกอบ 

ด้านการมุ ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม	 โดยหากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เสียเวลา	ตรงเป้าหมายและในการ 

ด�าเนินธุรกิจต้องมีการพัฒนาธุรกิจไปเป็นล�าดับขั้นตอน

ค�าส�าคัญ :	การสร้างความได้เปรียบ	กลยุทธ์	ธุรกิจการสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน

*นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี



Vol. 3 No.2 November 2014 - April 2015
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

98

Abstract
The	objectives	of	the	study	are	twofold:
	 1.	 to	 investigate	 the	 factors	 supportive	 to	competitive	advantage	strategy	of	 
understanding	cable	business;	and
	 2.	 to	provide	guideline	to	create	indication	of	the	capacity	of	supportive	factors	so	 
as	to	gain	competitive	advantage
	 The	study	 is	mixed	 in	nature.	That	was	 to	say,	 the	path	analysis	was	used	 in	 the	 
quantitative	 research;	 the	data	were	collected	 from	442	company	manager	 from	22	 
companies.	Meanwhile,	in-depth	interview	with	8	top	executive	of	the	companies	concerned.	
The	questionnaire	was	 reviewed	by	some	research	experts	 to	check	 the	validity	of	 the	 
study	instrument.	In	other	words,	IOC	was	used	to	find	out	the	validity,	whereas	the	reliability	
coefficient	was	calculated	by	means	of	Conbach’s	alpha	method.	
	 The	data	analysis	has	revealed	the	 following	facts:	 the	competitive	advantage	was	 
derived	from	the	quality	management	( =0.93)	and	the	organizational	quality	( =0.59)	
	 Based	on	the	findings,	the	researcher	has	made	the	following	recommendations:	to	gain	 
the	competition	advantage,	 the	underground	cable	business	companies	must	combine	 
various	element	of	capital	 leadership	so	as	to	enable	the	companies	to	operate	with	great	
efficiency.	Besides	the	business	companies	must	have	element	of	different	 ion	to	meet	the	 
current	circumstances	take	initiative	first,	reach	the	target	first	finally,	attempts	should	be	made	 
to	focus	on	some	particular	group;	the	target	groups	must	be	clear,	define	and	target-relevant	
along	with	the	operation	of	the	business	in	step	by	step	fashion.

Keywords	 :	creation	of	competition	advantage;	strategy;	underground	business	cable

ประการของคล่ืนความถี่ย่าน	850	 เมกะเฮิรตซ	์ 

และ	900	 เมกะเฮิรตซ์	ที่ใช้อยู ่ในปัจจุบันส่งผล 

ให้โครงข่ายไม่สามารถตอบสนองการเติบโต	ของ 

ตลาดได้เต็มที่ปริมาณผู้ใช้งานที่หนาแน่นท�าให้

คลื่นความถี่ เ ดิมไม ่เพียงพอต่อการเติบโตใน 

ระยะยาวแม้จะขยายการลงทุนโครงข่ายก็ตาม 

จุดเปลี่ยนผ ่านไปสู ่ ยุคใหม่ของอุตสาหกรรม 

โทรคมนาคมไทยด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

จากสัญญาร่วมการงานภายใต้องค์กรรัฐวิสาหกิจ	 

บทน�า
	 ประเทศไทยได้ยกระดับบริการข้อมูลอีกข้ัน 

สู่เทคโนโลยี	3G	รวมถึง	ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

ไร้สายความเร็วสูงผ่านระบบ	WIFI	 ในบริเวณ 

ที่มีการใช้งานหนาแน่นส่งผลให้บรรยากาศการ

แข่งขันในตลาดบริการข้อมูลก้าวสู ่จุดเปล่ียน 

ผ่านสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นอย่างไร

ก็ดีแม้ผู้ให้บริการจะเห็นศักยภาพในการเติบโต

ของตลาดบริการข้อมูลแต่ด้วยข้อจ�ากัดในหลาย
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อย่างบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัท	 

กสท.	น�าไปสู่รูปแบบการให้ใบอนุญาตจากองค์กร 

ก� ากับดูแลซึ่ งมี ความ เป ็นอิ สระปลอดจาก 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 

การประมูลคลื่นความถี่ใหม่จะเป็นการเพิ่มความจุ 

โครงข ่ายเพื่อส ่งเสริมการเติบโตในระยะยาว 

ประกอบกับเทคโนโลยีในระดับมาตรฐานโลก 

ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด ้วยราคาท่ีเหมาะสม 

ท�าให้ผู ้ให้บริการมีแรงจูงใจทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 

และการเงินท่ีจะขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

โทรคมนาคมของประเทศให้กว้างขวาง	มากยิ่งขึ้น 

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ต้องอาศัยการเปิดประมูล 

คลื่นความถี่ย ่านใหม่เพื่อเป ็นตัวเปลี่ยนผ่าน 

ทั้งด ้านเทคโนโลยีและโครงสร ้างการแข่งขัน 

ซึ่งผู้ให้บริการต่างให้ความส�าคัญในขณะนี้ระบบ 

เคเบิล	 ซึ่งรอรับการเชื่อมต่อจากต่างประเทศ

มายังภูมิภาคต่างๆ	ภายในประเทศ	 เพื่อเตรียม 

ความพร้อมรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พร้อมกับ

ยังสามารถให ้บริการวงจรสื่ อสารข ้อมูลได  ้

ในระดับมาตรฐานสากลจากการรับรองของ 

สถาบัน	MEF	(Metro	Ethernet	Forum)	อีกด้วย 

แผนการปฏิบัติความคืบหน้าของกลุ ่มสมาชิก 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รายงานว่าขณะนี ้

ประเทศไทยได้มีการด�าเนินการตามแผนการ 

ปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ได้ถึง	64%	 

สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ตั้งเป้าไว้เพียง	 

53%	จึงสามารถสะท้อนให้ประชาคมโลกรู้

การทบทวนวรรณกรรม
	 ปัจจุบันน้ี	คาดว่าประเทศไทย	โดยเฉพาะ 

ในตัวเมือง	 และในเขตสถานที่ท ่องเท่ียว	 ที่ มี

ประชากรอยู ่กันอย่างหนาแน่นและเต็มไปด้วย

สาธารณูปโภคตามท้องถนนการวางเครือข่าย 

จึงมีความจ�าเป็นที่จะท�าผ่านข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	

เพื่อให้เกิดการปรับสภาพ	เคเบิลใต้ดิน	บริเวณ 

เมืองเก่า	และเมืองท่ีก�าลังเจริญเติบโต	ซึ่งเป็น 

หน่วยงานหลักจัดท�าแผนการพัฒนาปรับปรุง 

ภูมิทัศน์บริเวณอนุรักษ์การค้าโดยเฉพาะในย่าน 

การค้าเก่าให้	มีทัศนียภาพดีขึ้น	สามารถดึงดูด

ใจลูกค้า	นักท่องเที่ยว	ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ให้มาท่องเที่ยวในเขตเมือง	และสถานที่ท่องเที่ยว	

สามารถสร้างรายได้ให้กับประชากรในเขตนั้นๆ	

	 ข้อดีของการวางเคเบิลใต้ดินคือเมื่อเกิด 

อัคคีภัย	วาตภัย	และอุทกภัยซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้น 

ตามธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อระบบเคเบิล 

ใต้ดินน้อยมากซึ่งหน่วยงานต่างต้องเข้ามาดูแล	

อาทิเช่น	การไฟฟ้า	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	

หน่วยงานสร้างความบันเทิงทางด้านเคเบิลทีวี	

ข่าวสาร	ข้อมูลต่างๆ	ซึ่งประเทศไทยอยู่ในประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนาในระบบงานวางสายเคเบิลใต้ดิน 

เพื่อพัฒนาประเทศส�าหรับการให้บริการสื่อสาร

	 โทรคมนาคม	เพือ่รองรบัเข้าสูก่ลุม่ประชาคม

อาเซียนและพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น	ไม่ว่า 

จะเป ็นชาวต ่างชาติ เข ้ามาลงทุนได ้ง ่ายขึ้น 

และมกีารแข่งขนักนัมากขึน้โดยเฉพาะอตุสาหกรรม

ทางด้านไอที	 ซึ่งจะต้องน�าระบบการวางข่าย

สายเคเบิลใต้ดินเป็นหลักที่ตายตัวอยู่แล้วดังนั้น 

ผู ้ประกอบการของประเทศไทยก็จะไปลงทุน 

ในต่างชาติได้ง่ายข้ึน	สามารถหาโอกาสทางธุรกิจ

ในต่างประเทศได้มากกว่าเดิมดังนั้น	หน่วยงาน 

จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์	โดยการเน้นการจัดความ

พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน	 ให้เพียงพอกับความ

ต้องการภายในประเทศ	และพร ้อมท่ีจะเป ็น
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ศูนย์กลางในภูมิภาคอินโดจีนสามารถเชื่อมต่อ 

กับประเทศเพื่อนบ้าน	และยังสามารถเช่ือมต่อ 

ไปยังท่ัวโลกผ่านโครงข่ายเคเบิลใต้น�้าระหว่าง 

ประเทศ	Submarine	cable	Network	ที่	CAT	 

เป็นผู้ลงทุนล่าสุด	CAT	ได้เริ่มด�าเนินการภายใน

ประเทศ	เพือ่เตรยีมความพร้อมรองรบัการขยายตวั

ของภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต	้

พร้อมกบัยงัสามารถให้บริการวงจรสือ่สารข้อมลูได้

ในระดบัมาตรฐานสากลจากการรบัรองของสถาบนั	

MEF	(Metro	Ethernet	Forum)	อีกด้วย

วัตถุประสงค์
	 1.		 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ก่อให้เกิด

กลยทุธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัธรุกจิ

สร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน

	 2.	 คุณภาพของการจัดการส่งอิทธิพลเชิง 

บวกความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่าย

เคเบิลใต้ดิน

	 3.	 คุณภาพขององค์การ	ส่งอทิธพิลเชิงบวก

คุณภาพของการจัดการธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดิน

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.	 คณุภาพขององค์การส่งอทิธพิลเชิงบวก 

ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันธุรกิจสร ้างข ่าย 

สายเคเบิลใต้ดิน

	 2.	 คุณภาพของการจัดการส่งอิทธิพลเชิง 

บวกความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่าย

สายเคเบิลใต้ดิน

	 3.	 คุณภาพขององค์การ	ส่งอทิธพิลเชิงบวก 

คุณภาพของการจัดการธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดิน	

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพที่ 1	กรอบแนวความคิดในการท�าวิจัย

ตัวแปรตามตัวแปรอิสระ
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 วิธีการวิจัยเชิงเชิงผสม	(mixed	method)	

ระหว่างการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	

research) 	 ร ่ วมกับการท�าวิจัย เชิ งปริมาณ	

(quantitative	research)	โดยมรีะเบยีบวธิวีจัิยดงันี้

 ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง

	 การวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่	ผู้บริหารบริษัท	

ที่ประกอบกิจการธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	

จ�านวน	22	บริษัท	โดยอาศัยข้อมูล	โครงการส�ารวจ

ผูจ้ดทะเบยีนผู้ค้า	ของ	บรษิทั	ทโีอที	จ�ากดั	(มหาชน)	

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	(Simple	Random	

Sampling)	การสุ่มอย่างง่ายเป็นวิธีที่ประชากร

แต่ละหน่วยมีโอกาสถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง

เท่าๆ	กัน	ประชากรจะต้องก�าหนดเฉพาะเจาะจง

ลงไปว่าเป็นกลุ่มใดผู้บรหิารบรษิทัโดยแยกเกบ็ตาม

ประเภทงานงานสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดินชั้นที่	1	 

มีผลงานก่อสร้างร ้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน	ท่อ 

ร้อยสายไฟฟ้า	งานวางท่อประปา	มูลค่างานต่อ	 

1	สัญญาไม่น้อยกว่า	20	ล้านบาท	หรือมูลค่างาน	

2	สัญญาไม่น้อยกว่า	25	ล้านบาท

	 งานสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดินชั้นที่	 2	ม ี

ผลงานก่อสร ้างร ้อยสายโทรศัพท ์ใต ้ ดิน	 ท ่อ 

ร้อยสายไฟฟ้า	งานวางท่อประปา	มูลค่างานต่อ	1	

สัญญาไม่น้อยกว่า	10	ล้านบาท	หรือมูลค่างาน	2	

สัญญาไม่น้อยกว่า	15	ล้านบาท

	 งานสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดินชั้นที่	 3	ม ี

ผลงานก่อสร ้างร ้อยสายโทรศัพท ์ใต ้ ดิน	 ท ่อ 

ร้อยสายไฟฟ้า	งานวางท่อประปา	มูลค่างานต่อ	1	

สัญญาไม่น้อยกว่า	3	ล้านบาท	หรือมูลค่างาน	2	

สัญญาไม่น้อยกว่า	5	ล้านบาท

	 งานสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดินชั้นที่	 4	ม ี

ผลงานก่อสร ้างร ้อยสายโทรศัพท ์ใต ้ ดิน	 ท ่อ 

ร้อยสายไฟฟ้า	งานวางท่อประปา	มูลค่างานต่อ	1	

สัญญาไม่น้อยกว่า	1	ล้านบาท	โดยผู้วิจัยรวมงาน

ข่ายชั้นที่	2	3	และ	4	ไว้รวมกัน

 วธิรีวบรวมข้อมูลโดยอาศยัการสมัภาษณ์

ในเชิงลึก (In-depth Interview) 

	 การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากพนักงาน	

และเจ้าหน้าที่ในกิจการธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดิน	จ�านวน	22	บริษัท	ใช้สูตรหาขนาดกลุ ่ม

ตัวอย่างของ	Cochran	(1953)	ได้จ�านวน	384.16	

ตัวอย่าง	และเพิ่มจ�านวนของกลุ ่มตัวอย่างอีก 

ร ้อยละ	5	 เพ่ือป้องกันการตอบแบบสอบถาม 

ไม่ครบตามจ�านวนจึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้อง

เก็บทั้งสิ้น	400	ตัวอย่าง

	 n	=	 P	(1-p)	Z2	 N	=	P	(1-

	 ---------------	 	P)	Z2

	 	 d2 

	 โดยก�าหนดให้	P	คอื	อตัราส่วนของประชากร

ที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม	(ก�าหนดไว้ที่	50%),	Z	ที่ระดับ

นัยส�าคัญ	0.05	เท่ากับ	1.96	(ความเชื่อมั่น	95%)	

>>Z=1.96,d	 คือ	สัดส่วนความคลาดเคลื่อนท่ี

ยอมให้เกิดขึ้นได้ระดับความเชื่อมั่น	95%	สัดส่วน

ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ	0.05

	 เครื่องมือในการวิจัย	1.	แนวการวิเคราะห์

เอกสาร	ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด	และวัตถุประสงค ์

ในการวิจัย	 ตลอดจนผลงานในการวิจัย	 เป ็น

แนวทางในการวิเคราะห์	ทางด้านเนื้อหาภายใต้

ทฤษฏีการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของ	

ไมเคิล	อี	พอร์ตเตอร์	(Michael	E.	Porter)	ผ่าน 

การวิเคราะห์และแนวคิดของนักวิจัยและนักวิชา 

หลายๆ	คน	เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดเบื้องต้น	และ

สร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างน�าไป

สัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารจ�านวน	8	ราย
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	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	อาศัยแนวคิดการท�า

วิจัยของ	สุภางค์	จันทวานิช	(2553,	หน้า	128-130)	 

กล่าวถึงความส�าคัญของการตรวจสอบและ

วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ว่าในการ

วิจัยเชิงคุณภาพเรามักจะได้ยินเสมอว่ามีผู้สงสัย 

ในความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

เพราะแคลงใจในความล�าเอียงของนักวิจัยที่อาจ

เกิดขึ้นเมื่อได้ไปคลุกคลีกับปรากฏการณ์และผู้ให้

ข้อมูลนักวิจัยเชิงคุณภาพตระหนักดีถึงข้อสงสัยนี้

และได้วางมาตรการที่จะป้องกันความผิดพลาด	

นั่นคือการตรวจสอบข้อมูลก่อนท�าการวิเคราะห	์

การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมากในการวิจัยเชิง

คุณภาพ	คือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	

(triangulation)	มีวิธีการตรวจสอบ	4	วิธี	คือ

	 1.	 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู	(data	

triangulation	คือ	การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได ้

มานั้นถูกต้องหรือไม่

	 -	 แหล่งเวลาหมายถึง	ถ้าข้อมูลต่างเวลา

กันจะเหมือนกันหรือไม่

	 	-	 แหล่งสถานที่หมายถึง	ถ้าข้อมูลต่าง

สถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่	

	 -	 แหล่งบุคคลหมายถึง	ถ้าบุคคลผู ้ให้

ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่

	 2.	 การตรวจสอบสามเส ้าด ้านผู ้ วิจัย	

(investigator	 triangulation)	คือ	ตรวจสอบว่า	 

ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร 

โดยเปล่ียนตวัผูส้งัเกต	แทนทีจ่ะใช้ผูว้จิยัคนเดยีวกนั

สังเกตโดยตลอดในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของ

ผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนามควรเปลี่ยนให้มีผู้วิจัย

หลายคน

	 3.	 การตรวจสอบสามเส ้าด ้านทฤษฎี	

(theory	 triangulation)	คือ	การตรวจสอบว่าถ้า 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท�าให้

การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

อาจท�าได้ง ่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว	

(working	hypothesis)	และแนวคิดขณะที่ลงมือ

ตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์

	 4.	 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวม

ข้อมูล	 (methodological	 triangulation)	คือ	 

การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ	กันเพื่อรวบรวม

ข้อมูลเรื่องเดียวกัน	เช่นใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับ

การซักถามพร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่ง

เอกสารประกอบด้วย

	 หลังจากได้บทสัมภาษณ์เจาะลึกมาแล้ว 

ผูวิ้จยัจะน�าบทสมัภาษณ์มาถอดบทสมัภาษณ์แล้ว	

ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยได้ท�าการจัดกลุ่ม

ข้อมูล	และเรียงข้อมูล	ตลอดจนจัดล�าดับข้อมูล

ตามเนื้อหาที่ต้องศึกษา	จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหา	

(content	analysis)	ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรม

ทางวิชาการ	 เพื่อค้นหาตัวชี้วัดที่สอดคล้อง	กับ

สภาพจริง	ภายใต้บริบทจริง	ต่อจากนั้น	 คือการ

สังเคราะห์ข้อมูล	 เป็นการน�าเอาข้อมูลทีได้จาก 

การวิเคราะห์มาท�าการสังเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง	เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการสร้างความ 

ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจสร ้างข ่าย 

สายเคเบิลใต้ดิน	ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก

ที่สุด	จากนั้นจึงท�าการสร้างแบบสอบถามมีการ

ทดสอบความตรงความเที่ยงแล้วน�าไปเก็บข้อมูล

เชิงปริมาณต่อไป

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ

	 เครื่องมือการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามที่

ผ่านการทบทวนวรรณกรรมและปรึกษาอาจารย ์

ที่ปรึกษา	โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด	3	ส่วนดังนี้
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

	 ตอนท่ี	1	แบบสอบถามเกีย่วกบัคณุลกัษณะ

ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค�าถาม

ปลายปิดรวมกับปลายเปิด	จ�านวน	5	ข้อ	สอบถาม

เกีย่วกบั	เพศ	อาย	ุระดบัการศึกษา	สถานภาพ	ระดบั

รายได้	

	 ตอนท่ี	2	แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบั	

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้าง

ข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	แบบสอบถามเป็นมาตรส่วน

ประมาณค่า	(rating	scale)	5	ระดับ

 การใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในส่วนสถิติสรุปอ้างอิง	เพื่อตอบสมมติฐาน	

ด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	analysis)	โดย

อาศัยรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือ	

โมเดลลิสเรล	(Linear	Structural	Relationship	

Model	or	LISREL	Model)	โดยใช้หลกัการวเิคราะห์

สมการเชงิโครงสร้าง	(SEM)	ด้วยโปรแกรม	LISREL	

หาค่าอิทธิพลทางตรง	(Direct	Effect)	ค่าอิทธิพล

ทางอ้อม	(Indirect	Effect)	และค่าอิทธิพลรวม	

(Total	Effect)	ผู้ศึกษาต้องการศึกษา	แนวทางการ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	มีการค้นหา

องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	Factor	

Analysis)	ในตัวแปรแต่ละตัว

ผลการวิจัย
	 คุณภาพขององค ์การ	 ผู ้ ให ้สัมภาษณ์ 

ของบริษัท 	 ซิ งกู ลาร ์ 	 คอมมิน เค ช่ัน 	 จ� ากัด	 

คุณอณาฆินธร ์ 	 วิ จิ ต รวรณนนท ์ 	 ให ้ แสดง 

ความคิดเห็นว่า	 “ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นทรัพย์สิน 

ขององค์การ”	ส่วนท่านอื่นๆ	ได้ให้กล่าวคล้ายๆ	 

กันว่า	การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	สามารถสร้าง 

คุณค่าให้กับองค์การ	รวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจ

และความภกัดต่ีอองค์การ	กระตุน้ให้เกดิการลงทนุ	

ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน	

และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน	และ

ภาพลักษณ์จะก่อข้ึนจากการรับรู้ถึงคุณลักษณะ

ขององค์การนั้นๆ	และเป็นการรับรู ้ที่มีสัมพันธ์ 

กับประสบการณ์	ความเชื่อ	ความรู ้	และความ

ประทับใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์การ	

ภาพลักษณ์องค์การและชื่อเสียงองค์การสามารถ 

สร ้ างความได ้ เปรียบในการแข ่ ง ขันให ้ กับ 

องค์การนัน้ๆ	ทัง้นีน้บัได้ว่าเป็นการสร้างความเจรญิ

เติบโตให้แก่ธุรกิจ

	 การวิ เคราะห ์อิทธิพลของกลุ ่มตัวแปร 

ที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	

	 ผลการทดสอบการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	

analysis)	ของตัวแบบก่อนปรับ
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ภาพที่ 2	ผลการทดสอบการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	analysis)	ของตัวแบบหลังปรับ

ภาพที่ 3	ผลการทดสอบการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	analysis)	ของตัวแบบหลังปรับ

	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	การสร้างความ 

ได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดินได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากคุณภาพ

ขององค์การ	( =0.93)	แต่ได้รับอิทธิพลทางตรง

เชิงลบจากคุณภาพการจัดการ	( =-0.23)	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ คุณภาพทางการจัดการ	 

ได้รับอิทธิพลทางตรงจากคุณภาพขององค์การ	 

( =0.89)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อสรุปผล	 

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้าง

ข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	จากอิทธิพลรวม	 (Total	

Effect)	จะพบว่าเกิดจาก	คุณภาพทางการจัดการ	

( =0.93)	และคุณภาพขององค์การ	( =0.59)	ตาม

ล�าดับ

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

	 คุณภาพองค์การ	 ได ้แก ่ 	 องค ์ประกอบ
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้	บรรยากาศองค์การ	

วัฒนธรรมองค ์การและภาพลักษณ์องค ์การ 

ดังน้ันผู ้บริหาร	จึงควรสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันดังน้ี	1)	การจัดองค์การแห่งการเรียนรู ้

โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้	การก�าหนด

วิสัยทัศน์ร่วมกันและมุ่งเน้นสภาพแวดล้อม	2)	การ

สร้างบรรยากาศองค์การโดยการแจ้งข่าวสารต่างๆ	

ให้ความรูเ้กีย่วกบัปรชัญาการบรหิาร	และจดัระบบ

การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างยุติธรรม	3)	การสร้าง

วัฒนธรรมองค์การโดยเน้นการท�างานแบบมีส่วน

ร่วมและสนับสนุนการมีที่ปรึกษาในการท�างาน	 

เน้นให้คนในองค์การพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ

และเปิดโอกาสให้แสดงออก	และเน้นที่ความ

ส�าเรจ็ของงานควบคูไ่ปกับความเจรญิก้าวหน้าของ

บุคลากร	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Senge	(1990)	

ว่าเป็นองค์การท่ีผู้คนต่างขยายขีดความสามารถ

เพือ่สร้างผลงานทีต้่องการองค์การทีม่ลีกัษณะภาพ

แห่งการเรียนรู้	(learning	characters)	มีลักษณะ

เคลือ่นไหวยดืหยุ่นเป็นพลวตัรอยูเ่ป็นนจิไม่หยดุนิง่

และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	ปวีณ์นุช	ค�าเทศ	

(2545)	 เรื่องการพัฒนาตัวช้ีวัดความเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาล

ชุมชนพบว่า	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	คือ	

การเรียนรู้เป็นทีม	การเป็นบุคคลที่รอบรู้ทางด้าน

แบบแผนความคิด	การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม	การคิด

อย่างเป็นระบบ	เทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้บรรยากาศ

องค์กรและการบริหารองค์กร

	 คุณภาพการจัดการ	ได้แก่	องค์ประกอบ

ด้านภาวะผู้น�า	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	และการ

สื่อสารผู ้บริหารในองค์การ	จึงควรด�าเนินการ

ดังนี้	1)	การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยภาวะผู้น�าโดยผู้บริหารยกย่องผู้ที่ท�างานดีม

อบรางวัลและให้ผลตอบแทนเพ่ือเป็นการจูงใจใน

การท�างานมีความรอบรู้และความคิดสร้างสรรค์

สามารถถ่ายทอดแนวคิดและมอบอ�านาจให้กับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่าเหมาะสม	2)	การสร้าง 

ความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการวางแผน

เชิงกลยุทธ์มีการวางวิสัยทัศน์ที่ ชัดเจน	จัดท�า 

นโยบายโดยมองถึ งอนาคตมีการวางแผน	 

วิธีด�าเนินการ	อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	3)	การ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการสื่อสาร

มีทักษะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	มีการ 

รับข้อมูลข่าวสารและสื่อสารภาพพจน์ขององค์การ

ไปยงัภายนอกและให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม

ที่จะกระทบต่อบริษัทสอดคล้องกับแนวคิดของ	

Stodgily	 (1986)	ที่ว่าผู ้น�าคือบุคคลที่มีอ�านาจ 

หรือความสามารถในการจูงใจคนให้ปฏิบัติตาม

ความคิดเห็นความต้องการหรือค�าสั่ง

	 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 ได ้แก ่	

การสร้างความแตกต่างผู้น�าต้นทุนและด้านการ 

มุ่งเน้นเฉพาะกลุ ่ม	 ดังนั้นผู ้บริหารควรองค์การ	 

จึงควรด�าเนินการดังนี้	1)	การสร้างความได้เปรียบ 

ในการแข ่งขันโดยการสร ้างความแตกต ่าง

สามารถเสนอบริการให้กับลูกค้าที่มีความต้องการ 

หลากหลาย	มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้าง 

ความแตกต่างได้ดีกว่าคู่แข่งขัน	มุ่งหานวัตกรรม

ในสินค้าและบริการอันก่อให้เกิดความได้เปรียบ

ในเชิงการแข่งขัน	2)	การสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน	 คือ	 มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 

เข้ามาประยุกต์ใช้น�านวัตกรรมด้านการจัดการ

เกี่ยวกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน	(supply	chain	

management:	 SCM)	 3)	 การสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขัน	คือ	การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะ

กลุ ่มแสวงหาความต้องการและหานวัตกรรม
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ส�าหรบัลูกค้าเฉพาะกลุม่	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	 

Porter	 (1990:	unpaged)	ได้กล่าวไว้ว่าความ 

ได้เปรียบทางการแข่งขันต้องสร้างความแตกต่าง

จากคู่แข่ง	3	ด้านประกอบด้วยการเป็นผู้น�าด้าน

ต้นทุน	(overall	cost	leadership)	การสร้างความ

แตกต่าง	 (differentiation)	และการเน้นตลาด 

เฉพาะส่วน	(focus)

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
	 คุณภาพองค์การ	ได้แก่	องค์ประกอบด้าน 

องค ์การแห ่งการเรียนรู ้ 	 องค ์ประกอบด ้าน

บรรยากาศองค์การ	องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม

องค์การ	และองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์	

	 ดงัน้ันผูบ้รหิารควรองค์การ	จงึควรด�าเนินการ

ดังนี้	

	 1)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยการจัดองค์การแห่งการเรียนรู ้	 โดยมุ ่งเน้น 

การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู ้	ผู ้บริหาร

มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเรียนรู้	และมุ่งเน้นการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม	เพื่อปรับตนให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม

	 2)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยสร้างบรรยากาศองค์การ	โดยมกีารแจ้งข่าวสาร

ต่างๆ	ให้กับพนักงานรับทราบอย่างเสมอ	ให้ความ

รู้เกี่ยวกับปรัชญาการบริหารโดยภาพรวมภายใน

องค์การได้	และจัดระบบการจ่ายเงินเดือนใน

องค์การเป็นไปอย่างยุติธรรม

	 3)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยสร้างวัฒนธรรมองค์การ	โดยเน้นการท�างาน

แบบมีส่วนร่วม	สนับสนุนการท�างานร่วมกับผู้อื่น	

และสนับสนุนการมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาในการ

ท�างาน	เน้นให้คนในองค์การพัฒนาตนเองอย่าง

สม�่าเสมอ	และเปิดโอกาสให้แสดงออกซึ่งความ

สามารถของตน	และเน้นที่ความส�าเร็จของงาน

ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร

คุณภาพการจัดการ	ได้แก่	องค์ประกอบด้านภาวะ

ผู้น�า	องค์ประกอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 

และองค์ประกอบด้านการสือ่สารดังนัน้ผูบ้รหิารควร

องค์การ	จึงควรด�าเนินการดังนี้	

	 1)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยภาวะผู้น�า	 โดยผู้บริหารยกย่องผู ้ที่ท�างานด	ี 

มอบรางวัลและให้ผลตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ	

เป็นการให้ก�าลังใจในการท�างานผู้บริหารควรมี

ความรอบรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน	

และผู้บริหารสามารถถ่ายทอดแนวคิด	และมอบ

อ�านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

	 2)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

โดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 โดยผู ้บริหารมีการ

ปฏิบั ติงานที่ ได ้ รับการยอมรับจากบุคลากร 

ในองค์การ	องค์การควรมกีารวางวิสยัทศัน์ทีช่ดัเจน	

การออกแบบกลยุทธ์	จัดท�านโยบายโดยมองถึง

อนาคตและมีการควบคมุทีเ่ป็นระบบ	มกีารวางแผน	

วิธีด�าเนินการ	อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

	 3)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยการสื่อสารผู ้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	บริษัท 

มีการรับข ้อมูลข ่าวสารภายนอกและสื่อสาร

ภาพพจน์ขององค์การไปยังภายนอก	และองค์การ

ให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะ

กระทบต่อบริษัทคุณภาพการจัดการ	ได้แก่	การ

สร้างความแตกต่าง	ผู ้น�าต้นทุนและด้านการ 

มุง่เน้นเฉพากลุม่	ดงันัน้ผูบ้รหิารควรองค์การ	จงึควร

ด�าเนินการดังนี้	

	 1)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
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โดยการสรา้งความแตกตา่ง	องค์การสามารถเสนอ

บริการให้กับลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการพัฒนาเทคโนโลยี

และสามารถสร้างความแตกต่างได้ดีกว่าคู่แข่งขัน	

พยายามมุ ่งหานวัตกรรมในสินค้าและบริการ 

เพือ่สร้างความแตกต่างอนัก่อให้เกิดความได้เปรียบ

ในเชิงการแข่งขัน	

	 2)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	

คือ	ผู้น�าต้นทุน	องค์การมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	

เข้ามาประยุกต์ใช้ในการติดต่อระหว่าง	Supplier	 

จนสามารถลดต้นทุนได้	 มุ ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ในการน�านวัตกรรมด้านการจัดการเก่ียวกับ	การ

บรหิารห่วงโซ่อปุทาน	(supply	chain	management	

:	SCM)	เพือ่ลดต้นทนุ	และความพยายามลดต้นทนุ

จนสร้างความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน	

	 3)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	

คือ	การมุ ่งเน้นเฉพาะกลุ ่ม	 (niche	or	 focus	

strategy)	กล่าวคือ	องค์การพยายามแสวงหา

ความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุ่ม	ความพยายาม

ติดตามนวัตกรรมส�าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มและ 

หาช่องทางในการท�าการตลาดอย่างสม�า่เสมอ	และ

ให้ความส�าคัญเรื่องความได้เปรียบแบบมุ่งเน้น

เฉพาะกลุ่ม

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1)	 การท�าวิจัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นภาค

ตัดขวาง	ผู ้ที่สนใจอาจท�าการศึกษาตัวแบบใน

ลักษณะของช่วงเวลาเพื่อพิสูจน์ความคงเส้นคงวา

ของตัวแบบดังกล่าว

	 2)	 การศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขันธุรกิจการสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดินในประเทศไทยนี้	 ผู้ที่สนใจอาจจะน�าตัวแบบ

ดังกล่าวไปศึกษาต่อยอดในส่วนของภาคธุรกิจ 

อื่นๆ	ได้
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ความส�าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

ในเขตกรุงเทพมหานคร

Local Convenience Stores Success in Bangkok Metropolis

กฤษณ์ ทัพจุฬำ*

บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์	(1)	เพื่อศึกษาปัจจัยเพื่อความส�าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

ในเขตกรงุเทพมหานคร	(2)	เพือ่วเิคราะห์ศกัยภาพในปัจจบุนัของร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิในกรงุเทพมหานคร	

(3)	เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาศักยภาพของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในกรุงเทพมหานครเพื่อความส�าเร็จ

ในการประกอบธุรกิจ

	 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม	โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์ตัวแบบเส้นทาง	

ประกอบกับการสัมภาษณ์เจาะลกึ	เครือ่งมอืในการวจิยั	คอืแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความเทีย่งตรง

ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้วยวิธีค�านวณหา	IOC	และทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์

ด้วยวธิขีองครอนบัช	โดยเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างประชากรทีผู่ป้ระกอบการธรุกจิร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ

ในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	400	ตัวอย่าง

	 ผลการศึกษาพบว่า	ความส�าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม	จากอิทธิพลรวม	(Total	Effect)	 

จะพบว่าเกิดจาก	ความสามารถในการบริหาร	( =0.82)	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	( =0.55)	การ

สร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ	( =0.50)	และการจัดการส่วนประสมทางการตลาด	( =0.16)	ตามล�าดับ

	 ข้อเสนอแนะจากการวจิยัครัง้นี	้พบว่าความสามารถในการบรหิารร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ	ผูป้ระกอบ

การต้องมุ่งเน้นเรื่องระบบการบริหารในด้านต่างๆ	เช่น	การจัดการระบบการเงิน	การควบคุมรายจ่าย	ระบบ

สารสนเทศ	การใช้เทคโนโลย	ีด้านคอมพวิเตอร์ใช้ในการจดัเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบ	การจดัการการสือ่สาร

ที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ในการให้บริการและพูดถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ :	ความส�าเร็จ	ธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

Abstract
	 The	objectives	of	the	dissertation	were:	1)	to	study	the	success	factors	of	traditional	 

retail	store	business	in	Bangkok	metropolis,	2)	to	analyze	the	present	potential	of	traditional	 

retail	store	business	 in	Bangkok	metropolis	and	3)	to	suggest	 the	guideline	to	develop	the	 

*นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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potential	of	traditional	retail	store	business	in	Bangkok	metropolis	for	occupational	success.

	 This	study	was	 the	mixed	research.	 It	was	used	to	analyze	 the	path	modeling	with	 

in-depth	interview.	The	research	instrument	was	a	questionnaire	which	was	verified	in	content	

accuracy	 from	the	experts	 (IOC)	and	 tested	 in	 reliability	of	finding	out	 the	coefficient	of	 

Cronbach’s	Alpha,	and	collected	 from	sampling	groups	 that	were	 the	entrepreneurs	 in	 

traditional	retail	store	business	in	Bangkok	metropolis	totaling	400	persons.	

	 The	results	of	findings	were	found	that	the	success	of	traditional	retail	business	from	 

the	 total	effect	was	found	to	be	the	capacity	of	management	( =0.82),	 the	administration	 

of	relationship	with	customers	( =0.55),	the	business	image	( =0.50),	and	the	marketing	mix	 

( =0.16)	respectively.	

	 Based	on	 the	 findings,	 the	 researchers	make	 the	 following	 recommendations: 

thecapacity	of	management,	 the	entrepreneur	must	 focus	on	various	managements	such	 

as	management	of	money	system,	cost	control,	information	system,	and	computer	technology	

usage	to	collect	 the	data	system,	and	efficient	communication	management	 to	create	the	 

image	in	service	and	in	personal	talking	efficiently.

บทน�า
	 จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ค้าปลีกในปัจจุบันส่งผลให้รูปแบบการค้าขาย

ของผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกต้องปรับตัวและ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากการขยาย

ตัวที่รวดเร็วของห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือแม้แต่

ร ้านสะดวกซื้อที่ มีจ�านวนสาขามากขึ้นอย ่าง 

ต่อเนื่องทุกๆ	 ป ีท�าให ้กลุ ่มลูกค ้าผู ้บริโภค	 มี 

ช่องทางในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่กลับ 

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมดังนั้นเพื่อ 

ให้ผู ้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถ 

ด�ารงอยู ่ ได ้ตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป 

จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการเปล่ียนแปลงแนวทาง 

การด�าเนินธุรกิจซึ่งเป ็นการปรับตัวเพื่อสร ้าง 

ความอยู่รอด	อาทิ	การน�าเสนอสินค้าและบริการ

ให ้ เหมาะสมกับความต ้องการของผู ้บริ โภค	 

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการปรับปรุงรูปแบบการจัด

เรียงสินค้าภายในร้านเพื่อให้สะดวกต่อการเลือก

ซื้อของผู้บริโภคตลอดจนการบริหารและควบคุม

ต้นทุนซึ่งต้องค�านึงถึงการจัดการสินค้าคงคลัง 

ให้มีประสิทธิภาพ	ปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้เป็นสิ่งที ่

ผู้ประกอบการค้าปลีกควรให้ความใส่ใจเพิม่มากข้ึน 

เพราะจ� า เป ็นต ่ อการด� า เนินธุ รกิ จค ้ าปลีก 

ในสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

	 หากจะวิ เคราะห ์ถึงป ัญหาของร ้านค ้า

ปลีกแบบด้ังเดิมปัจจุบันคือการขยายตัวของร้าน

สะดวกซื้อและธุรกิจแฟรนซ์ไชส์จากสถานการณ์

วิกฤตเศรษฐกิจในปี	พ.ศ.	2540	ส่งผลท�าให้เกิด
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กลุ่มทุนธุรกิจข้ามชาติ	เข้ามาลงทุนในประเทศไทย

มากข้ึน	ในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แบบ 

ครบวงจร	ก่อให้เกิดสถานการณ์	การแย่งลูกค้า 

และส่วนแบ่งทางการตลาดของร ้านค้าปลีก 

แบบด้ังเดิมไทย	 ประกอบการเปลี่ยนแปลง	

เนื่องจากการรวมถึงการขยายตัวของเมืองหลวง	

และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมตาม

กระแสสังคม	ท�าให้พฤติกรรมในการเลือกซื้อ 

สินค้าตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีความได้เปรียบ

เป็นอย่างย่ิงในการแข่งขัน	อาจกล่าวได้ว่าการ 

ขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สร้างความ 

เสียหายให้กับธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมไทย

ในวงกว้าง	มีผลกระทบโดยตรง	ท�าให้ร้านค้าปลีก

แบบดั้งเดิมไทยปิดกิจการลงบางส่วนปัจจุบัน 

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมถูกมองข้ามไป	เนื่องจาก 

การด�าเนินงานของร ้านค ้าปลีกแบบดั้ ง เดิม 

ส่วนใหญ่	มีลักษณะของการด�าเนินงานแบบ

ครอบครัว	การจัดวางสินค้าไม่มีความเป็นระเบียบ	

เน้นความสะดวกต่อเจ้าของร้านแต่ไม่สะดวก 

ต่อผู ้ซื้อ	ปัญหาดังกล่าว	อิสระ	อิฐรัตน์	 (2544)	

ได้กล่าวถึงร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมไว้ว่า	ร้านค้า

ปลีกแบบดั้งเดิมคือ	ร้านเก่าๆ	ที่โชว์ของไม่เป็น

ระเบียบ	บางทีซื้อของก็แถมฝุ ่น	บางครั้งลูกค้า 

พบความผดิหวงั	เมือ่สนิค้าหมด	มปัีญหาการบรหิาร

ที่ไม่เป็นระบบ	ราคาอาจต่อรองได้	ส่วนใหญ่ตั้ง

อยู่ตามตลาด	ปากซอย	บางวันเปิดเช้า	บางวัน

ก็เปิดสายไม่มีเวลาท�าการที่แน่นอน	ไม่สอดรับ 

ต่อความสะดวกของลูกค้า	ด้วยเหตุนี้เองท�าให  ้

ลูกค้าไม่นิยมที่จะซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิมดังเช ่นในอดีต	ท�าให้ร ้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม	ไม่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินกิจการ	

ปัญหาดังกล่าวน้ีส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม	

เนื่องจากธุรกิจประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

ถึงเป็นหน่วยธุรกิจ	ระดับรากหญ้าของประเทศ	

แต่หากไร้เสถียรภาพแล้วก็จะส่งผลถึงเศรษฐกิจ

ในระดับมหภาคด้วย	จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย 

จงึศึกษาการพฒันาปัจจยัเพือ่ความส�าเรจ็ของธรุกจิ

ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร	 

โดยมุ่งหาหนทางและเสนอแนวทางให้แก่ร้านค้า

ปลีกและผู้ที่สนใจในการค้นหาแนวทางเพื่อสร้าง

ความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาการพัฒนาปัจจัยเพื่อความ

ส�าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในเขต

กรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพือ่ศึกษาจดุแข็งและจดุอ่อนในปัจจบุนั

ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร

	 3.	 เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับจุดอ่อน	

และสร้างจุดแข็งของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมใน

กรุงเทพมหานครเพื่อความส�าเร็จในการประกอบ

ธุรกิจ

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 การจัดการส่วนประสมทางการตลาด 

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ

	 2.	 ความสามารถในการบริหารมีอิทธิพล

เชิงบวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ

	 3.	 การจัดการส่วนประสมทางการตลาด

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการบริหารความสัมพันธ  ์

กับลูกค้า

	 4.	 ความสามารถในการบริหารมีอิทธิพล

เชิงบวกต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
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	 5.	 การสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจมีอิทธิพล

เชิงบวกต่อความส�าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร

	 6.	 การบริหารความสัมพันธ ์กับลูกค้า 

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จของธุรกิจร้านค้า

ปลีกแบบดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิดในการท�าวิจัย
	 ผู้วิจยัก�าหนดตวัแปรอสิระ	ได้แก่	ปัจจยัด้าน

ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย	ผลิตภัณฑ์

ด้านราคาและช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ปัจจัยความ

สามารถในการบริหารประกอบด้วย	ด้านการเงิน

ด้านทรัพยากรมนุษย์ความสามารถในการรู ้จัก 

คู่แข่งและความสามารถในการรู ้จักเลือกตลาด

ตัวแปรส่งผ่านได้แก่	การสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ	

การบริหารความสัมพันธ์กบัลกูค้า	และตวัแปรตาม

ได้แก่	ความส�าเรจ็ของธรุกจิร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ	

โดยเน้นความสะดวกของเจ้าของร้านหรือร้านค้า 

ที่มีการจัดรูปแบบคล้ายกับร้านค้าปลีกสมัยใหม	่

โดยการเพิม่ชัน้ส�าหรบัการวางสนิค้าส่วนใหญ่ลกูค้า

ไม่สามารถเดินเลือกสินค้าได้	ซึ่งผู้ขายจะเป็นผู้ให้

บริการลูกค้าเอง	การด�าเนินงานเป็นลักษณะแบบ

ครอบครัว	มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ	ไม่มี

การน�าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้มีเพียงเทคโนโลย ี

สมัยใหม ่ รูปแบบที่ ไม ่ซับซ ้อนมาใช ้ ในการ 

ด�าเนินงาน	 เช่น	 เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ	 เครื่อง 

ปรับอากาศ	ตู้เย็นแช่อาหารและเครื่องด่ืม	ตู้แช่

ไอศกรีม	ไม่มีการจัดการด้านการตลาดที่ชัดเจน

สินค ้าที่จ�าหน ่ายมีหลากหลายประเภท	 เช ่น	 

เครื่องดื่ม	ขนม	หนังสือ	นิตยสารและสินค้าอุปโภค

บริโภคที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง	ราคาไม่แพง	คุณภาพต�่าถึงปานกลาง	

การบริหารงานแบบง่ายๆ	ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน	

ไม่ซับซ้อน	มีเงินลงทุนน้อย

ภาพที่ 1	กรอบแนวความคิดในการท�าวิจัย	ที่มา	:	จากการทบทวนวรรณกรรม

	 ร้านค้าปลีกสมัยใหม่	 (modern	 trade)	 

หมายถึง	ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่	ที่มีการออกแบบ	

และจัดวางสินค้าภายในร้านไว้เป็นหมวดหมู	่

สวยงาม	เป็นระเบียบ	เรียบร้อย	และ	มีพนักงาน	ไว้

คอยบริการลูกค้า	พร้อมบริการทันสมัย	การด�าเนิน

ธรุกจิแบบมอือาชพี	เงินลงทนุสงู	และมีระบบบรหิาร

นิยามศัพท์
	 ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดมิ	(traditional	retailed	

trade	store)	หมายถึง	“ร้านโชว์ห่วย”	หรือ	“ร้าน

ขายของช�า”	 (grocery	 store)	มีลักษณะเป็น 

ร้านค้าห้องแถวที่มีพื้นที่ไม่มากนักการตกแต่ง

ร้านไม่ทันสมัย	การจัดวางสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่	
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จัดการซับซ้อน	ที่เรียกว่า	“ดิสเคาน์สโตร์	(discount	

store)”	ได้แก่	บิ๊กซีและเทสโก้โลตัส	เป็นต้น

	 คอนวีเนียนสโตร์	 (convenience	store)	

หมายถึง	 ร้านขายของช�าขนาดเล็ก	ขายสินค้า

อุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็นไม่กี่ชนิด	รวมท้ังอาหาร

พร้อมรบัประทานและเครือ่งดืม่	ท�าเลทีต่ัง้และเวลา

บริการมุ่งตอบสนองต่อลูกค้าที่อาศัยหรือท�างาน 

ในบริเวณใกล้	 เปิดให้บริการตลอด	24	ชม.	เช่น	

7-11,	108	SHOP	และ	แฟมิลี่มาร์ท	เป็นต้น

	 การจัดการ	 (management)	 หมายถึง	

กระบวนการที่มีผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการน�ามา

ใช้ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

ขององค์การ	หรือหมายถึง	การก�าหนดแนวทางใน

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	(efficient)	

หมายถงึ	การใช้ทรพัยากรได้อย่างเฉลยีวฉลาดและ

คุ้มค่า	(cost-effective)	การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิผล	(effective)	นั้นหมายถึง	การตัดสินใจ

ได้อย่างถูกต้อง	(right	decision)	และมีการปฏิบัติ

การส�าเรจ็ตามแผนทีก่�าหนดไว้	ดงันัน้ผลส�าเรจ็ของ

การบริหารจัดการจึงจ�าเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	ควบคู่กัน

	 ความสามารถด้านการบริหาร	หมายถึง	

ความสามารถในการบริหารทรัพยากร	คน	 เงิน	

วัตถุดิบ	เครื่องจักร	รู้จักตลาดคู่แข่ง	รู้จักลูกค้า	รู้จัก

เลือกตลาด	และรู้วิธีการสื่อสาร

	 ก า รบ ริ ห า รค ว ามสั มพั น ธ ์ กั บ ลู กค ้ า	

(customer	relationship	management:	CRM)	

คือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	ซึ่งหมายถึง 

วิธีการท่ีจะบริหารให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันกับ

สินค้าและบริการ	หรือองค์กร	 เมื่อลูกค้ามีความ

ผกูพนัในทางท่ีด	ีแล้วลกูค้านัน้ไม่คดิทีจ่ะเปลีย่นใจ

ไปจากสินค้าหรือบริการ	ท�าให้มีฐานลูกค้าที่มั่นคง	

และน�ามาซึ่งความมั่นคงของบริษัท	

	 การจัดการส ่วนประสมทางการตลาด	 

หมายถึง	การจัดการด้านการบริหารด้านการตลาด

รวมถึงการก�าหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพและ	การใช้ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิผลซึ่งตัวแปรทางการตลาดที่สามารถ

ควบคุมได้ท่ีธรุกจิจะต้องน�ามาใช้ร่วมกนั	เพือ่สนอง 

ความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายด้วยเครื่องมือนี้	 

การพัฒนาส่วนประสมการตลาดเป็นส่วนส�าคัญ

ในการตลาดมาก	เพราะการที่จะเลือกใช้กลยุทธ์

การตลาดให้ตรงกับตลาดเป้าหมายได้ถูกต้องนั้น 

จะต้องสร้างสรรค์ส่วนประสมการตลาดข้ึนมา

ในอัตราส่วนที่พอเหมาะกัน	ซึ่งในการก�าหนด

ส่วนประสมการตลาด	หรือ	4Ps	ประกอบด้วย	

ผลิตภัณฑ์	ราคา	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และ

การส่งเสริมการตลาด	ความสามารถในการบริหาร	

หมายถึง	ระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการใน

การน�าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและ

คนมาด�าเนนิการเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและงาน

บรหิารทกุอย่างจ�าเป็นต้องกระท�าโดยมหีลกัเกณฑ์	 

ซึ่งก�าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ

ทั้งนี้ เพื่อให ้มี วิธีที่ ดีที่ สุดในอันที่จะก ่อให ้ เกิด

ประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์

ส�าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 การสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ	หมายถึง	การ

ส่งเสริมการตลาดจึงสื่อความหมายรวมถึงภาพ

ลักษณ์ทุกด้านที่ประกอบข้ึนจากส่วนต่างๆ	ของ

ธุรกิจและสามารถส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของ 

ภาวะทางการตลาดของธุรกิจทั้ งในทางตรง 

และทางอ้อม	เช่น	เมื่อผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ด	ี

ช่วยให้ผู้บริโภคต้องการซื้อส่งผลให้ยอดจ�าหน่าย

เพิ่มขึ้น	และหากภาพลักษณ์ของตัวองค์การดีด้วย

อีกส่วนหนึ่งย่อมก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจ	 
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จนอาจถึงข้ันชื่นชมและศรัทธาจึงมีผลต่อความ

จงรักภักดีในตราย่ีห้อของสินค้าท�าให้สินค้าอยู่ใน

ตลาดได้อย่างยั่งยืนและส่วนครองตลาด	

	 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	หมายถึง	 

การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าได้จากการที่มีสินค้า 

หลากหลายและให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์กับ

ลูกค้า	ท�าให้ลูกค้าพึงพอใจในการให้บริการ	ขาย

สินค้าท่ีมีคุณภาพ	ราคามาตรฐาน	ไม่เอาเปรียบ

ลกูค้า	และใส่ใจกับการให้บรกิารลกูค้าด้วยรอยยิม้

ที่เป็นกันเอง	มีสินค้าหลากหลายชนิด	มีตรายี่ห้อ	

เป็นที่นิยมของลูกค้า	ให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้าน

ให้ค�าแนะน�าสินค้าที่มีประโยชน์	จะท�าให้ลูกค้า

เกิดความไว้ใจ	

	 ความส�าเร็จของธุรกิจร ้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม	หมายถึง	ผลก�าไรจากการประกอบธุรกิจ	

โดยพิจารณาจากผลิตภาพ	อัตราส่วนระหว่าง

ผลผลิตและพิจารณาจากก�าไร	ซึ่งการใช้ก�าไรเป็น

เกณฑ์ในการวัดขององค์การในรูปของสินค้าและ

บริการ	ท�าให้ธุรกิจร้านค้าปลีกมีผลก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น

และจ�านวนลูกค้าเพิ่มขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยคร้ังน้ี	เป็นการวจิยัแบบผสม	(Mixed	

Method)	โดยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพจากบรรดา

ผู้บริหารร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีประสบความ

ส�าเร็จ	และเก็บแบบสอบถามจากบรรดาร้านค้า

ปลีกจ�านวน	400	ตัวอย่าง

	 กลุม่ตวัอย่างจากการ	เก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ

โดยอาศัยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู ้บริหาร

ระดับสูงของร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่	และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการวางนโยบายร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิมไทย	จ�านวน	10	ท่าน	ใช้วิธีการเลือกแบบ

เจาะจง	(Purposive	Selection)	สร้างแบบสอบถาม 

ทีเ่กดิจากการสมัภาษณ์เจาะลกึร่วมกบัการทบทวน

วรรณกรรมมาหาคุณภาพเครื่องมือ	ด้วยความตรง

เชิงเนื้อหา	และความเที่ยง

	 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิง

ปรมิาณ	ได้แก่	ผูป้ระกอบการธรุกจิร้านค้าปลกีแบบ

ด้ังเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	153,589	

ร้านค้า	(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร,	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2555)	ใช้วิธีการ

สุ่มโดยสูตรทาโร	ยามาเน่	(Yamane	1967,	p.887)	

ทีช่่วงความเชือ่มัน่	95%	ก�าหนดความคลาดเคลือ่น

ไม่เกิน	0.05	โดยสูตรของ	ยามาเน่มีดังนี้

 
n	=

N
1	+	Ne2

โดย	 n	 =	 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

	 N	 =	 ขนาดของประชากร

	 e	 =	 ความคลาดเคลื่อน

	 	 	 ของกลุ่มตัวอย่าง	ซึ่งก�าหนด

	 	 	 ให้เท่ากับร้อยละ	5

ค�านวณหากลุ่มตัวอย่างตามสูตร

 
n	=

153,589
1	+	153,589	x	0.052

 
n	=

153,589
384.98

	 	=	 398.96

	 ผู ้วิจัยสุ ่มตัวอย่างโดยอาศัยการสุ ่มแบบ 

ชั้นภูมิ	(Stratified	Random	Sampling)	กระจาย 

ตามสัดส่วนจริง	 เก็บข้อมูลจากในเขตกรุงเทพ-

มหานคร	จ�านวน	400	ร้านค้า	
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ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยพบว ่าผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 (คิดเป็นร้อยละ	54.75)	 

มีอายุอยู่ระหว่าง	31-40	ปี	(คิดเป็นร้อยละ	53.75)	 

มีสถานภาพสมรส	(คิดเป็นร้อยละ	52.75)	ระดับ 

การศึกษาส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี	 (คิดเป็น

ร้อยละ	58.50)	ส่วนประสบการณ์ท�างาน	อยูใ่นช่วง	

6-10	ปี	(คิดเป็นร้อยละ	59.75)	

	 การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์

อิทธิพลของกลุ่มตัวแปร	เพื่อความส�าเร็จของธุรกิจ

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร

	 เพ่ือตอบสมมติฐานดังกล่าวผู ้วิจัยเลือก 

ใช้เทคนิคน�าการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	Analysis)	

โดยอาศัยรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น

หรอืโมเดลลสิเรล	(Linear	Structural	Relationship	

Model	or	LISREL	Model)	ก่อนท�าการวิเคราะห ์

มีการทดสอบ	คุณสมบัติต่างๆ	ว่าข้อมูลเหมาะสม

กับเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้าง 

เชิงเส้นหรือไม่	ด้วยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน	(Pearson’s	Coefficient	Correlation)	

ระหว่างกลุ ่มตัวแปรแฝง	การหาเมตริกความ

สมัพนัธ์	ระหว่างตัวแปรแฝงแต่ละคู	่กเ็พือ่หลกีเลีย่ง

ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	ที่สูงจนเกิด	

ปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ	(Multicollinearity)	ซึ่ง 

ผลการวิจัยพบว่าไม ่มี ตัวแปรคู ่ใดที่มีป ัญหา 

ดังกล่าว

ภาพที่ 2	ผลการทดสอบการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	Analysis)	ของตัวแบบหลังปรับ
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ตารางที่ 1	การพัฒนาปัจจัยเพื่อความส�าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร

	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	การสร้างภาพลกัษณ์

ทางธุรกิจ	 ได้รับอิทธิพลทางตรงทั้งจากความ

สามารถในการบริหาร	( =0.62)	และการจัดการ

ส่วนประสมทางการตลาด	( =0.31)	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	

ได้รับอิทธิพลทางตรงความสามารถในการบริหาร	

( =0.92)	แต่การจัดการส่วนประสมทางการตลาด	

ไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต

	 ความส�าเร็จของธุรกิจร ้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม	ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการบริหารความ

สัมพันธ์กับลูกค้า	 ( =0.55)	และการสร้างภาพ

ลักษณ์ทางธุรกิจ	( =0.50)	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมท้ังจาก	

ความสามารถในการบริหาร	 ( =0.82)	และการ

จัดการส่วนประสมทางการตลาด	( =0.16)	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	เมื่อสรุปผลความส�าเร็จของ

ธุรกิจร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม	จากอิทธิพลรวม	

(Total	Effect)	จะพบว่า	เกิดจากความสามารถใน

การบริหาร	( =0.82)	การบริหารความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า	 ( =0.55)	การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ	 

( =0.50)	และการจดัการส่วนประสมทางการตลาด	

( =0.16)	ตามล�าดับ

การอภิปรายผล
	 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	1	พบว่า	ปัจจัยที่เป็น

โอกาสและอุปสรรค	ต่อความส�าเร็จของธุรกิจค้า

ปลกีแบบดัง้เดมิ	คอื	CRM	โดยจดุอ่อนหรอือปุสรรค	

ของ	CRM	มาจาก	marketing	mix	ในขณะที่	CRM	

ยังเป็นโอกาสของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม	 

โดยผลมาจาก	management	ส่งผลเชิงบวกต่อ	 

CRM	92%	สอดคล้องกับ	งานวิจัยของ	สุจิตรา	 

ตุลยาเดชานนท์	 (2554)	ที่เสนอว่าการบริหาร 
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ลูกค้าสัมพันธ์จะน�ามาซ่ึงความพอใจของลูกค้า 

อันจะน�าไปสู่ความจงรักภักดีในที่สุด	

	 ตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี	2	พบว่าปัจจัยทีส่่งผล

ต่อความส�าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม	 

คือ	CRM	ซึ่งมีผลในเชิงบวกต่อความส�าเร็จ	55%	 

ในขณะที่	 image	มีผลต่อความส�าเร็จในเชิงบวก	

50%	

	 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	3	พบว่าปัจจัยเพ่ือ

ความส�าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม	จาก

ผลการวิเคราะห์พบว่า	CRM	มีทั้งอุปสรรคและ

โอกาส	ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสรรคและโอกาสคือ	

marketing	mix	โดยปัจจัยที่ส�าคัญคือ	product	

32%	ดังนั้น	ปัจจัยที่ต้องพัฒนาเพื่อความส�าเร็จคือ	

CRM	ซึ่งต้องย้อนกลับไปพัฒนาที่	marketing	mix	

ผลดังกล่าวน�ามาซึ่งก�าไรต่อลูกค้าแต่ละรายจะ

เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของความสัมพันธ์กับลูกค้า

ต่อบริษัท	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Raab,	Ajami,	

Gargeya	&	Goddard	(2008)

	 การอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดังนี้

สมมติฐานที	่1	การจดัการส่วนประสมทางการตลาด

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ

	 ผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาด

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและสอดคล้องกับงาน

วิจัยของธงชัย	สันติวงษ์	 (2534	หน้า	251)	เสนอ

ความหมายของการตลาดว่า	“หมายถึงกิจการของ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์และการจัด

กิจกรรมทางการตลาดเพื่อที่จะให้มีการผ่านสินค้า

และบริการไปยังผู้บรโิภค	ซึง่ผูบ้รโิภคจะด�าเนนิการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการดังกล่าว	และความ

ส�าเร็จของการตลาดอยู่ท่ีการสามารถสร้างความ 

พึงพอใจให้แก่ผู ้บริโภคจากการได้ใช้สินค้านั้น	 

ซึ่งต ้องใช ้วิธีหรือเครื่องมือต ่างๆ	 เพื่อกระตุ ้น 

หรือชักจูงให ้ผู ้บริโภคเกิดความต้องการและ 

ใช ้ผลิตภัณฑ์ที่น�าเสนอและยังสอดคล้องกับ 

บทสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการณ์ร ้านค ้าปลีก 

ที่กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดสามารถ 

มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีก 

แบบดั้งเดิม	และความสัมพันธ์กับลูกค้า	จากการ 

ให้ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีสินค้า 

หลากหลายชนิดจะเป ็นด ้านของผลิตภัณฑ	์ 

ด้านของราคา	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และ 

ด้านการจัดการส่งเสริมการขาย	และท�าให้ลูกค้า 

เกิดความพึงพอใจและสามารถสร้างความสัมพันธ์

กับลูกค้าได้ดี	ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้ารายใหม่	

	 สมมติฐานที่	2	ความสามารถในการบริหาร

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ

	 ผลการวิจัยพบว่า	ความสามารถในการ

บริหารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างภาพลักษณ์

ธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและสอดคล้องกับ

แนวคิดของณรงค์	นันทวรรธนะ	(2536	หน้า	8)	 

ในเรื่องการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากร	4M,	 

โดยคน	 (men)	คือ	ทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อ 

ความส�าเร็จของธุรกิจเป็นอย่างมาก	เพราะการ 

ด�าเนินงานจะมีก�าลังคน	และอาศัยการท�างาน 

จากฝีมือแรงงานเป็นหลักและสอดคล้องกับ 

บทสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการณ์ร ้านค ้าปลีก 

ที่ ก ล ่ า ว ว ่ า ค ว า มส าม า ร ถ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร	 

ผู ้ประกอบการมุ ่ ง เน ้นเรื่องระบบการบริหาร 

ในด้านต่างๆ	เช่น	การจัดการระบบการเงิน	ด้าน 

ระบบสารสนเทศ	 การใช ้ เทคโนโลยี 	 ด ้ าน 

คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น 

ร ะบบ 	 ร วมถึ ง ก า ร จั ด ก า ร ก า ร สื่ อ ส า รที่ มี
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ประสิทธิภาพ	 เพื่ อ ให ้ เ กิดภาพลักษณ ์และ 

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว	เพื่อ

ให้ร้านค้ามีความทันสมัย

	 สมมติฐานที่ 	 3	 การจัดการส่วนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการบริหาร 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

	 ผลการวิจัยพบว่า	การจัดการส่วนประสม

ทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารความ

สัมพันธ์กับลูกค้าไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติและ

สอดคล้องกับงานวิจัยซึ่งขัดแย้งกับบทสัมภาษณ ์

ผูป้ระกอบการณ์ร้านค้าปลกีทีก่ล่าวว่า	ส่วนประสม

ทางการตลาดผู้ประกอบการมุ่งเน้นเรื่องมาตรฐาน

ในด้านต่างๆ	เช่น	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	มาตรฐาน

ด้านราคา	มาตรฐานด้านช่องทาง	และด้านส่งเสรมิ 

การขาย	ท�าให้ส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีส�าหรับ 

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและสร้างความสัมพันธ ์

ที่ดีกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

	 สมมติฐานที่	4	ความสามารถในการบริหาร

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการบริหารความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า

	 ผลการวิจัยพบว่า	ความสามารถในการ

บริหารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการบริหารความ

สัมพันธ ์ กับลูกค ้าอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการณ์

ร้านค้าปลีกที่กล่าวว่าความสามารถในการบริหาร	 

ผู้ประกอบการมุ่งเน้นเรื่องระบบการบริหารในด้าน

ต่างๆ	 เช่น	การจัดการระบบการเงิน	ด้านระบบ

สารสนเทศ	การใช้เทคโนโลยี	ด้านคอมพิวเตอร์

ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	รวมถึงการ

จัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้เกิด 

ภาพลักษณ์และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ในระยะยาว	 เพื่อให้ร ้านค้ามีความทันสมัย	มี

ลูกค้าเพิ่ม	มีผลประกอบการเพิ่มและให้ลูกค้าเกิด 

ความพึงพอใจในการเข้ามาซื้อสินค้าและบริการ

	 สมมติฐานที่	5	การสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จของธุรกิจร้านค้า

ปลีกแบบดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร

	 ผลการวิจัยพบว่า	การสร้างภาพลักษณ์

ธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จของธุรกิจ

ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในกรุงเทพมหานครอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติและสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการณ์ร้านค้าปลีกที่กล่าวว่า	การสร้าง

ภาพลักษณ์ธุรกิจ	 ผู ้ประกอบการมุ ่งเน ้นเรื่อง 

การจัดร้านในด้านต่างๆ	 เช่น	การบริหารจัดการ

ร ้านค้าให้ทันสมัย	 จัดร ้านค้าให้สวยงาม	จัด 

ชั้นวางสินค้า	การจัดหมวดหมู ่สินค้า	 โดยการ 

น�าเอาวิธี	5	ส	มาใช้ในการพัฒนาจัดร้านค้า	และ 

ผู ้ประกอบการต้องมีคุณธรรม	 ไม ่เอาเปรียบ

พนักงานและลูกค้า	รวมถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคม	ชุมชน	โดยการท�าคุณประโยชน์	เพื่อเป็นการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม	

และการท�าให้ร้านค้าได้รับการยอมรับของชุมชน

จากลูกค้า	จะท�าให้เกิดการซื้อสินค้าเพิ่มจาก

ลูกค้าเก่าและลูกค้ารายใหม่	ท�าให้ร้านค้ามีก�าไร

จากการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและยังสอดคล้อง 

กับแนวคิดของ	Kotler	 (2000,	p.	553)	อธิบาย

ถึงค�าภาพลักษณ์	 (Image)	ว่าเป็นองค์รวมของ 

ความเชื่อ	ความคิด	และความประทับใจที่บุคคล

มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งทัศนคติและการกระท�าใดๆ	 

ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอย่างสูง 

กับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้นๆ	และสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ	 Jefk ins	 (1993, 	 pp. 	 21-22)	 

นกัประชาสมัพนัธ์ชาวองักฤษได้อธบิายภาพลกัษณ์

ขององค์การธุรกิจไว้ว่า	ภาพลักษณ์ของบริษัท 
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หรือภาพลักษณ์ขององค์การธุรกิจ	(Corporate	

Image)	หมายถึง	ภาพขององค์การใดองค์การ

หนึ่งซึ่งหมายรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์การ 

ที่ประชาชนรู ้จัก	 เข้าใจและได้มีประสบการณ	์ 

ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การนั้นส่วนหนึ่ง

กระท�าได้โดยอาศัยการน�าเสนอ

	 สมมติฐานท่ี	6	การบริหารความสัมพันธ์กับ

ลูกค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จของธุรกิจ

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร

	 ผลการวิจัยพบว่า	การบริหารความสัมพันธ์

กับลูกค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จของ 

ธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร

อย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซ่ึ งสอดคล ้องกับ 

บทสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการณ์ร ้านค ้าปลีก 

ที่กล่าวว่า	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	 

ผู ้ประกอบการมุ ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า 

อย่างเป็นระบบ	 เพื่อไว้บริการและตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้า	และการเข้าถึงลูกค้า

ในด้านต่างๆ	 เช่น	การรู ้จักลูกค้า	รู ้จักชื่อลูกค้า	 

รู ้พฤติกรรมในการซื้อสินค้าและเข้าใจลูกค้าว่า 

ชอบอะไร	และผู้ประกอบการและพนกังานหน้าร้าน

ต้องให้การบริการที่ดีกับลูกค้า	ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส

ทักทายลูกค้าด้วยค�าสุภาพในการสร้างความ

สมัพนัธ์ท่ีดกัีบลูกค้าจะส่งผลท�าให้รักษาฐานลกูค้า

ได้นานและสามารถเพิ่มลูกค้ารายใหม่ได้	จะท�าให้

ร้านค้าขายสินค้าได้เพิ่มข้ึน	ท�าให้ธุรกิจค้าปลีก 

สามารถประสบความส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
	 งานวิจัยน้ีผู ้วิจัยได้น�ากรอบแนวคิดการ

บริหารการค้าปลีกแบบมืออาชีพ	 ปัจจัยแห่ง 

ความส�า เร็ จของธุ รกิจค ้ าปลีก 	 การจัดการ 

ส่วนประสมทางการตลาด	ความสามารถในการ

บริหาร	การสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ	การบริหาร 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า	และความส�าเร็จของธุรกิจ

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม	จากผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจค้าปลีก 

แบบด้ังเดิม	 คือการสร้างภาพลักษณ์	 (Image)	

ซึ่งได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากส่วนประสมทางการ

ตลาด	(Marketing	Mix)	ในมิติด้านผลิตภัณฑ	์

(Product)	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)	

ด ้านส ่ง เสริมการตลาด	 (Promot ion) 	 และ 

ในส ่ วนของความสามารถด ้ านการบริหาร	

(Management)	ในมิติด้านวัตถุดิบ	 (Material)	

การจัดการด้านการสื่อสาร	 (MMIS)	และด้าน 

การเงิน	 (Money)	ส่วนปัจจัยตัวท่ี	2	คือ	CRM	 

ซึ่งได ้รับอิทธิพลเชิงบวกจาก	Management	 

ในมิติด้านวัตถุดิบ	(Material)	การจัดการด้านการ

สื่อสาร	(MMIS)	และด้านการเงิน	(Money)	ดังนั้น

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย	ต่อการพัฒนาปัจจัย

เพื่อความส�าเร็จของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม	คือ

	 1.	 มุ่งเน้นการพัฒนา	ด้าน	Image	ในมิติ	

ร้านค้า	

	 2.	 มุ่งเน้นการพัฒนา	ด้าน	CRM	ในมิติ	

ความรู้	การสร้างความสัมพันธ์

	 3.	 มุ ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ	

	 4.		 ก�าหนดให้เป็นแนวทางเชิงปฏิบัติต่อ

ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม

 ข้อเสนอในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ัง 

ต่อไป	ส�าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาปัจจัยเพ่ือความ

ส�าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม	อยากให้
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยเพื่อความส�าเร็จของธุรกิจ

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม	อีกคร้ังหนึ่ง	 เพื่อจะได้ 

น�าผลการวิจัยคร้ังใหม่มาเปรียบเทียบกัน	 เพื่อ 

น�าผลการวิจัยไปพัฒนาธุ รกิจค ้ าปลีกแบบ

ดั้งเดิมต่อไปเพราะในการวิจัยครั้งนี้ผู ้ วิจัยได้

ท�าการเก็บกลุ่มตัวอย่างประชากรเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านั้นถ้าท�าการวิจัยคร้ังต่อไป

อยากให้ท�าการเก็บประชากรกลุ ่มตัวอย่างทั่ว

ประเทศ	จะได้เป็นตัวแทนทั้งประเทศได้	และผล

ที่ได้จะได้น�าไปพัฒนาร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพผู้วิจัยหวังว่าข้อเสนอแนะนี้ 

จักเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ท�าการวิจัยต่อไป
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	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 	 	 เลขที่	50	ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	

	 	 	 เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

E-mail : sarochap@yahoo.com

5. หฤทัย อรุณศิริ

รำยละเอียด : นักศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ติดต่อ : เลขที่	48	หมู่	7	ต�าบลอินทร์บุรี	

	 	 	 อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี	16110

E-mail : pook4p@gmail.com

6. รุจิรวัทน์ ล�าตาล

รำยละเอียด : อาจารย์ประจ�าคณะสังคมศาสตร์	

	 	 	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ติดต่อ : 117/2	หมู่	19	ต�าบลบ้านไร่	

	 	 	 อ�าเภอลาดยาว	จังหวัดนครสวรรค์	

	 	 	 60150

E-mail : meen_wangtong@hotmail.com

7. ภุมรินทร์ บุญล้อม

รำยละเอียด  : นักศึกษาปริญญาโท	คณะนิติศาสตร์	

	 	 	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ติดต่อ : 78/36	หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า	5	

	 	 	 ถนนเจ้าฟ้านอก	ต�าบลวชิติ	อ�าเภอเมอืง	

	 	 	 จังหวัดภูเก็ต	83000

E-mail : bam_im@hotmail.com
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8. กรณ์ ทองธานี

รำยละเอียด : นักศึกษาปริญญาโท	คณะนิติศาสตร์	

	 	 	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ติดต่อ : 39/24	หมู่	4	ต�าบลหนองค้างพลู	

	 	 	 เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	10160

E-mail : korn_p11@hotmail.com

9. ภัทริศ ทรัพย์สุนทร 

รำยละเอียด : นกัศกึษาปรญิญาโท	สาขาวชิาหลกัสตูร

	 	 	 และการสอนคณะครุศาสตร์	

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ติดต่อ  : 281	ซอยสวนผัก	29	ถนนสวนผัก	

	 	 	 ต�าบลตลิ่งชัน	อ�าเภอตลิ่งชัน		

	 	 	 กรุงเทพฯ10170

E-mail : bandfab@gmail.com

10. ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร

รำยละเอียด : นักศึกษาปริญญาเอก	

	 	 	 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 คณะบริหารธุรกิจ	

	 	 	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ติดต่อ : 82/5	หมู่	12	ซอย	18/1	

	 	 	 ถนนพุทธมณฑลสาย	3	

	 	 	 ต�าบลศาลาธรรมสพน์	

	 	 	 อ�าเภอทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ	10170

E-mail :	Nutphuits@gmail.com

11. กฤตวรรณ พริ้งสกุล

รำยละเอียด  : นักศึกษาปริญญาเอก

	 	 	 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 คณะบริหารธุรกิจ	

	 	 	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ติดต่อ  : 31/14	หมู่	2	ต�าบลทวีวัฒนา	

	 	 	 อ�าเภอทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ	10170

E-mail : krittawan_p@hotmail.com

12. กฤษณ์ ทัพจุฬา

รำยละเอียด : นักศึกษาปริญญาเอก	

	 	 	 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 คณะบริหารธุรกิจ	

	 	 	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ติดต่อ  :		98/198	หมู่	1	หมู่บ้านคาซ่าวิลล์	2	

	 	 	 ถนนราชพฤกษ์	ต�าบลท่าอิฐ	

	 	 	 อ�าเภอปากเกร็ด	

	 	 	 จังหวัดนนทบุรี	11120	

E-mail  :	krit_1200@hotmail.com
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับวารสารวิชาการ

แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ
	 1.	 บทความทางวิชาการ	หมายถึง	งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นความรู ้ใหม่กล่าวถึง 

ความเป็นมาของปัญหา	วัตถุประสงค์	แนวทางการแก้ไขปัญหามีการใช้แนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยจาก 

แหล่งข้อมูล	เช่น	หนังสือวารสารวิชาการอินเทอร์เน็ตประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์เสนอแนวทางแก้ไข

	 2.	 บทความวิจัย	หมายถึง	 เป็นการน�าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบกล่าวถึงความเป็นมา 

และความส�าคัญของปัญหา	วัตถุประสงค์	การด�าเนินการวิจัย

	 3.	 บทวิจารณ์หนังสือ	(Book	review)	หมายถึง	บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระคุณค่า 

และคุณูปการของหนังสือบทความหรือผลงานศิลปะ	อาทิ	นิทรรศการทัศนศิลป์และการแสดงละครหรือ 

ดนตรีโดยใช้หลักวิชาและดุลยพินิจอันเหมาะสม

	 4.	 บทความปริทัศน์	(review	article)	หมายถึง	งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ	 

(state	of	the	art)	เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้ามีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ท้ังทางกว้าง 

และทางลึกอย่างทันสมัยโดยให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

องค์ประกอบของบทความ
 1. บทความวิจัย (Research article) 

	 บทความวิจัยประกอบด้วยหน้าชื่อเรื่องบทคัดย่อและเนื้อหาของบทความในส่วนหน้าชื่อเรื่อง 

ควรมีข้อมูลตามล�าดับ	ดังน้ี	ชื่อเรื่อง	ชื่อผู ้นิพนธ์สังกัด	 (ภาควิชาและมหาวิทยาลัย)	และอีเมลของ 

ผู้นิพนธ์ส�าหรับติดต่อ	บทคัดย่อต้องระบุถึงความส�าคัญของเรื่องวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาผลการศึกษา 

และบทสรุปความยาว	1	หน้ากระดาษ	A4	ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทยให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุค�าส�าคัญของเรื่อง	(keywords)	ไม่เกิน	5	ค�า	ในส่วนของเนื้อหาของ 

บทความให้เริ่มต ้นจากบทน�าวัสดุอุปกรณ์และวิธีการผลการศึกษาอภิปรายผลการศึกษาและ

กิตติกรรมประกาศ	(ถ้ามี)	ที่มาและความส�าคัญของปัญหาในงานวิจัยภูมิหลังของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กับสมมติฐานและวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้เขียนไว้ในส่วนบทน�าเทคนิคและวิธีการทั่วไปให้อธิบาย 

ไว้ในส่วนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษาผลการทดลองต่างๆ	ให้อธิบายไว้ในส่วนผลการศึกษาการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบผลการทดลองกบังานของผูอ้ืน่ให้เขยีนไว้ในส่วนอภปิรายผลการศึกษาและการสรปุผลการศึกษา

ตามวัตถุประสงค์ให้เขียนไว้ในส่วนสรุปผลการศึกษา
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 2. บทความปริทัศน์ (Review article) 

	 บทความปริทัศน์เป็นการน�าเสนอภาพรวมของเรื่องที่น่าสนใจหน้าแรกของบทความปริทัศน์

ประกอบด้วยมีชื่อเรื่องชื่อผู้นิพนธ์ที่อยู่ผู ้นิพนธ์ผู ้นิพนธ์ส�าหรับติดต่อ	(corresponding	author)	และ

บทสรุป	 (summary)	 เพื่อเป็นการสรุปเรื่องโดยย่อให้เข้าใจว่าเรื่องที่ได้น�าเสนอมีความน่าสนใจและ

ความเป็นมาอย่างไรพร้อมระบุความส�าคัญของเรื่อง	 (keywords)	จ�านวนไม่เกิน	5	ค�า	ในส่วนของ

เนื้อหาของบทความต้องมีบทน�า	 (introduction)	 เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของเร่ืองที่น�าเสนอ

ก่อนเข้าสู ่เน้ือหาในแต่ละประเด็นและต้องมีบทสรุป	 (conclusion)	 เพื่อขมวดปมเรื่องที่น�าเสนอ

พร้อมข้อเสนอแนะจากผู ้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวส�าหรับให้ผู ้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ 

ต่อไปผู้วิจัยควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่น�าเสนออย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหา 

ที่ใหม่ท่ีสุดบทความปริทัศน์ต้องน�าเสนอพัฒนาการเรื่องที่น่าสนใจข้อมูลที่น�าเสนอจะต้องไม่จ�าเพาะ 

เจาะจงเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในสาขาของบทความเท่านั้นแต่ต้องน�าเสนอข้อมูลที่ซ่ึงผู้อ่านในสาขาอื่นหรือ 

นิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้

การเตรียมต้นฉบับ
	 1.	 พิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพ์ด้วย	Microsoft	Word	for	Windows	หรือ	Macintosh	 

บนกระดาษขนาด	A	4	โดยแบ่งเป็น	2	คอลัมน์ในหนึ่งหน้ากระดาษ

	 	 1.1	 การตั้งค่าหน้ากระดาษ

	 	 	 -	 บน	2.7	ซม.	

	 	 	 -	 ซ้าย	3.5	ซม.	

	 	 	 -	 ล่าง	5.5	ซม.	

	 	 	 -	 ขวา	3.0	ซม.	

	 		 1.2	 ขนาดตัวอักษรใช้อักษร	Cordia	New	ขนาดของตัวอักษรหัวข้อใหญ่ใช้ตัวเข้มขนาด	 

18	หัวข้อย่อยใช้ตัวเข้มขนาด	16	เน้ือหาใช้ตัวปกติขนาด	16	ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและตัวเลขและ 

ใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความยกเว้นหน้าแรก

	 2.	 บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษไม่ควรเกนิ	1	หน้ากระดาษจะต้องมคี�าส�าคญัในบทคดัย่อ 

ภาษาไทย	และ	Keyword	ในบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วยจ�านวนไม่เกิน	

5	ค�า	(บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ)	

	 3.	 ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบควรมีภาพที่ชัดเจนถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบด้วย

	 4.	 ประวัติผู้แต่งให้ระบุช่ือของผู้เขียนหน่วยงานที่สังกัดต�าแหน่งทางวิชาการ	(ถ้ามี)	วุฒิการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปพร้อมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญประสบการณ์การท�างานและผลงานทางวิชาการ	

1-3	ปีที่ผ่านมา	และ	File.jpg	รูปถ่ายหน้าตรง	1	รูป	(สวมสูท)	

	 5.	 บรรณานุกรมจ�าแนกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(เรียงตามล�าดับตัวอักษร)	

	 6.	 ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
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	 7.	 การส่งต้นฉบับจะต้องส่งเอกสารบทความจ�านวน	1	ฉบับ	และแบบฟอร์มส่งบทความ	1	ฉบับ

พร้อมทั้ง	CD	บันทึกข้อมูลของเนื้อหาและประวัติผู้แต่ง	(เอกสารที่ส่งทั้งหมด)	จ�านวน	1	แผ่น	โดยบทความ

จ�านวน	1	ฉบับข้างต้นแบ่งให้เป็น

	 	 7.1	 บทความที่มีรายละเอียดของผู้เขียนบทความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ	4	จ�านวน	 

1	ฉบับน�าบทความท่ีท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความ 

ก่อนการตีพิมพ์ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงแก้ไขผู ้เขียนจะต้องดาเนินการแก้ไข 

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนดนับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ

	 8.	 ผู้เขียนตรวจความถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ควรมีค�าผิดและค�าที่มีๆ	(ไม้ยมก)	 

ในค�าว่าต่างๆ	เป็นต้นโดยเคาะวรรคแล้วเสร็จจึงส่งบทความพร้อมต้นฉบับของท่านที่สานักวิจัยชั้น	2	 

อาคารคณะสาธารณสขุศาสตร์มหาวิทยาลยักรงุเทพธนบุรพีร้อมบันทกึข้อมลูลงแผ่นบนัทกึข้อมลูก่อนส่งให้

กองบรรณาธิการดาเนินต่อไป

รูปแบบการเขียนอ้างอิง
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