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บทบรรณาธิการ

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฉบับนี้ เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 

2560) ประกอบด้วย บทความจ�านวน 17 เรื่อง ทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินจากกองบรรณาธิการ  

และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความทั้งหมดมีสาระและองค์ความรู้ท่ีหลากหลายสาขาวิชาสังคมศาสตร์

และมนุษย์ศาสตร์ ผู ้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ท่ี www.bkkthon.ac.th/journal/article หรือ  

Thai Journals Online ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอเรียนเชิญนักวิชาการได้ส่งผลงาน 

เพื่อน�าเสนอในฉบับต่อๆไป

 อนึ่ง กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้สละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะ 

ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อให้บทความต่างๆมีความสมบูรณ์เหมาะสม และขอขอบคุณนักวิชาการที่ได้ร่วม 

ส่งบทความเข้ามาตพีมิพ์ในวารสาร ท้ายนีห้วงัเป็นอย่างยิง่ว่า วารสารวชิาการฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์

ส�าหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน

 ดร.เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
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Human Resource Management in the Business Sector in the Rapidly 

Changing World
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บทคัดย่อ

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน 

ส่งผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินงานขององค์การ และยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การ 

บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการน�าพาประเทศเข้าสู่โมเดล 

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม เมือ่บรบิททางเศรษฐกจิเกดิการเปลีย่นแปลง การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ต้องมกีารปรบัตวั

ตามเช่นกัน เพื่อให้องค์การสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

ที่ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ได้รบัความสนใจอย่างต่อเนือ่ง ควบคูก่บัการตืน่ตวัของการน�านวตักรรมมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้าง

องค ์การ  การออกแบบลักษณะงานและการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  โดยมีหลักคิด 

เพื่อการเพิ่มก�าลังการผลิตของทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม 

ด้วยการดงึดดูพนักงานทีม่ศีกัยภาพสูงมาร่วมงาน น�านวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้บรหิารงานและ

บุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดูแลใส่ใจและรักษาบุคลากร การสร้างความผูกพันของ

บุคลากร และการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ค�ำส�ำคัญ : การบริหารทรัพยากรมนษุย์, การเปลี่ยนแปลง

ABSTRACT

 The rapid change and the uncertainty of the business environment of today have 

brought about change in the operation of business organizations as well as the business 

strategy. And without exception the resource human development receives the impacts from 

the rapid change. As is well known, the Government is geared up for the model titled Thailand 

4.0. It is aimed at changing the Thai economic structure driven by innovations. As the 
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economic context changes, the human resource management is bound to change as well 

so that the business organization could strongly grow and prosper with efficiency. The 

business is forced to compete with the help of knowledge, wisdom, initiatives and 

innovations. Human resource development continually receives great attention along with 

the awareness of adopting the innovation for use in enhancing the organizational structure, 

job designs and human resource development base on the idea that the production  

of human resource must be compatible with the social and market needs. This can be  

done by selecting the persons with high caliber to work, making use of information 

technology innovation for human resource management and administration, keeping good 

people and making them strongly committed to the organization. Finally, the organization 

administration practices must keep up with the rapidly changing world situations.

Keywords: human resource management; change of economic context

บทน�า

 ก า ร น� า พ า ป ร ะ เ ท ศ เ ข ้ า สู ่ โ ม เ ด ล 

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ทีมุ่ง่ปรบัเปลีย่น

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม” มุ ่งเน้นพัฒนากลุ ่มอาหาร  

เกษตร และเทคโนโลยชีวีภาพ เช่น สร้างเส้นทาง

ธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน เทคโนโลยีการ

เกษตร เทคโนโลยีอาหาร กลุ ่มสาธารณสุข 

สุ ขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์  

กลุ ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ และระบบ

เครื่องกลที่ใช ้ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ควบคุม  

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ

และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว อุปกรณ์เชื่อมต่อ

ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา 

อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ ในปัจจุบันถึง 

แม้เทคโนโลยนีวตักรรมจะมคีวามเจริญก้าวหน้า

เพยีงใด ล้วนอยูภ่ายใต้ความรู้ความสามารถของ

มนุษย ์เพราะเป ็นสิ่งที่มนุษย ์สร ้างขึ้นและ 

ก�าหนดเงื่อนไขในการใช้เทคโนโลยี การได้รับ 

ผลประโยชน์จากความเจริญ เกิดการแข่งขัน 

ที่ซับซ้อนและรุนแรง (นิติธรรม. 2559) ส�าหรับ

นักเศรษฐศาสตร์มองว่าทุนมนุษย์เป็นการรวม

ของทกัษะ ความรู ้สขุภาพ และค่านยิมในตวัคน

คนหนึ่งซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้น

การลงทุนหรือการจ่ายค่าใช้จ ่ายที่เกี่ยวกับ

บุคลากร ทั้งการศึกษา การฝึกอบรม สวัสดิการ 

และอืน่ๆ ถอืเป็นการลงทนุเพือ่ให้ได้ผลตอบแทน

คือรายได้ขององค์การ (สมพิศ ทองปาน. 2559) 

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และความไม่แน่นอน

ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ส่งผล

ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในการด�าเนินงานของ
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องค์การ และยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

(Noe, et al., 2012) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ต ้องมี เตรียมความพร ้อมในการเผชิญกับ

สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  

ในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจ (ฉัตร

นรินทร์ เมธีกุล.2559) ในยุค THAILAND 4.0 

เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ 

เน้นคุณค่า (Value – Based Economy) มีการ

มุ่งเน้น Startups และทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ

เชีย่วชาญและทกัษะสงู แต่การพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ปัจจุบันมักพบในรูปแบบการส่งฝึกอบรม

ทางวิชาการ หรืออบรมเชิงปฏิบัติการแต่ยังขาด

การพัฒนาส่วนที่เป็นสมรรถนะแกน (Core 

competencies) โดยเฉพาะในมิติด้านกรอบ

แนวคิด (Conceptual framework) และ 

ผังระเบียบความคิด (Mindset) การน�าหลัก

นวัตกรรมมาใช้เพ่ือพัฒนาผังระเบียบความคิด 

(Mindset) และสร้างสมรรถนะแกน (Core 

competencies) จึงเป็นสิ่งที่องค์การที่ประสบ

ความส�าเร็จพยายามขับเคลื่อน 

 จากการที่การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ต้องเผชญิกบัความท้าทายใหม่ๆ ที่ไม่สามารถ

อาศยัหลกัการบรหิารจดัการแบบเดมิๆ ได้อกีต่อไป 

บทความนีไ้ด้น�าเสนอประเดน็ของการเปลีย่นแปลง 

ของสภาพแวดล้อมธุรกิจซึ่งส่งผลต่อองค์การ

และการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ ทีส่ามารถน�าไป

ใช้ในบริหารบุคลากร เพื่อช ่วยสร้างความ

สามารถในการแข่งขันและการอยู ่รอดของ

องค์การในสถานการณ์ความท้าทายของโลกใน

ปัจจุบันและอนาคต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556) ปัจจุบัน

กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลมจีดุมุง่เน้น

ที่การวางแผนกลยุทธ์ให้มุ่งสู่การเจริญเติบโต

ของก�าลังคนและความเจริญของธรุกจิ ท่ีผ่านมา

มีการน�าเสนอว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะ

ต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ 

โดยเฉพาะในภาวะที่องค์การมีการขยายธุรกิจ 

เพิ่มยอดขาย ก�าลังการผลิต องค์การจะต้องมี

การเตรียมก�าลังคน และพัฒนาก�าลังคนให้

พร้อม แต่แทบจะไม่มีการกล่าวถึงแนวคิดการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ในช่วงท่ีองค์การอยู่ใน

ภาวะถดถอยและก�าลงัประสบปัญหาวกิฤตทิาง

เศรษฐกิจ องค์การจะใช้แนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอย่างไร เพื่อให้สามารถฝ่าฟัน

ภาวะวิกฤติ รักษาองค์การให้รอดและสามารถ

รกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถเอาไว้ให้ได้มาก

ที่สุด การที่องค์การจะกระท�าภารกิจหลักให้

บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิ์ภาพนั้น  

หน่วยงานจ�าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

ในปริมาณที่ เหมาะสม ถ้าองค์การเริ่มต ้น 

ด้วยการมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถ ปัจจัย

ด้านอื่นๆ ก็จะดีตามมา การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผน  

การก�าหนดงาน หรอืออกแบบงาน การวเิคราะห์

งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผล

พนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน 

สุขภาพ และความปลอดภัย การพนัจากงานของ

พนักงาน จึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับ 

ที่จะต้องรับผิดชอบ
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 สมบัติ กุสุมาวลี (2547) ตัวแบบการ

จดัการทรพัยากรมนษุย์ทีส่�าคญัจาก 2 ส�านกัคดิ 

คือ

 1. ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์กลุ่มฮาร์วาร์ด (The Harvard model)  

หรือเรียกว่ากลุ่มแนวคิดแบบ มนุษย์นิยมเชิง

พัฒนาการ (developmental humanism)  

เป็นแนวคิดหลักที่ทรงอิทธิพล และแพร่หลาย

ที่สุด มีรากฐานมาจากส�านักคิดมนุษยสัมพันธ์ 

ซ่ึงมีจุดเน้นอยู่ท่ีเรื่องของการสื่อสารในองค์การ 

การสร้างทีมเวิร์ก และการใช้ความสามารถ 

ของแต่ละบุคคลให้เกิดอัตถประโยชน์สูงสุด  

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะให้ความ

ส�าคัญกับเร่ืองของการสร้างสัมพันธภาพของ

คนในองค์การ เพราะการที่จะท�าให้องค์การ 

มผีลประกอบการทีด่ข้ึีน องค์การจะต้องสามารถ

ตอบสนองความต ้องการของบุคลากรใน 

องค์การให้เหมาะสม และเมือ่บคุลากรได้รบัการ

ตอบสนองทีด่ ีกจ็ะเกดิแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์�าให้

องค์การเกิดภาวะอยู่ดีมีสุขทางสังคมขึ้นภายใน

องค์การ 

 2.  ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ส�านักมิชิแกน (The Michigan School) 

หรอืเรยีกอกีนามหนึง่ว่าเป็นแนวคดิแบบ บรหิาร

จัดการนิยม (managerialism) เป็นกลุ่มที่เน้น

เรื่องของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่ให้ 

ความส�าคญักบัผลประโยชน์ตอบแทนทีอ่งค์การ

จะได้รบั โดยทีเ่รือ่งของคนและการบรหิารจดัการ

คนเป็นเคร่ืองมือในการท�าให้บรรลุสู่เป้าหมาย 

ขององค์การ ดังนั้นจึงมีผู ้ เรียกแนวคิดนี้ว ่า  

เป็นพวก อัตถประโยชน์-กลไกนิยม (utilitarian-

instrumentalism) 

 ประเวศน ์  มหารัตน ์สกุล (2551) 

เป้าประสงค์ของการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ในทางธุรกิจองค์การเอกชนแบบจารีต

ดัง้เดมิมเีป้าหมาย ส�าคญั 3 ประการ คอื

 ประการที่ 1 เป้าหมายของการสร้าง

ความมั่นใจว่าองค์การจะอยู่รอดได้พร้อมไปกับ

ความสามารถที่จะมีก�าไรในการประกอบธุรกิจ

ได้อย่างเพียงพอซึ่งเกี่ยวโยง ไปถึงหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจที่จะรักษาความเป็นหุ้นส่วนไว้หรือไม่

 ประการที่ 2 แสวงหารูปแบบของการมี

ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เพื่อที่

จะท�าให้องค์การอยู่รอด และมีก�าไรที่ต่อเนื่อง

 ประการที่ 3 การด�ารงอยู่ขององค์การ

ต้องให้ความใส่ใจกบัผลกระทบท่ีตนเองจะก่อให้

เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมด้วย น่ันคือองค์การจะ

ต้องมีเป้าหมายเร่ืองความชอบธรรมทางสังคม

ขององค์การด้วย

 เมื่อองค์การธุรกิจเอกชนมีเป้าประสงค์ 

3 ประการข้างต้น ย่อมส่งผลต่อเป้าประสงค์ 

ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งอาจ

จะสามารถแปลงเป้าประสงค์ใหญ่ระดบัองค์การ

มาสู ่ เป ้าประสงค์ย ่อยในระดับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะสามารถช่วยให้เราเห็น

ภาพเป ้าประสงค ์ของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ได้ดังนี้

 1. ในแง่ของการที่จะต้องสร้างความ

มั่นใจว่าองค์การจะสามารถอยู่รอดได้พร้อมไป

กับความสามารถท่ีจะมีก�าไรในการประกอบ

ธุรกิจได้อย่างเพียงพอนั้น การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์จะต้องก�าหนดเป้าประสงค์ใน

แง่ของการสร้างผลติภาพด้านแรงงานให้เกดิขึน้

ภายในองค์การ น่ันย่อมหมายถงึเกดิความคุม้ค่า
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ในการลงทุนที่ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลใน

องค์การ

 2.  ในแง่ของการที่องค์การประสงค์ 

ท่ีจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คงจะต้อง

ก�าหนดเป้าประสงค์ในแง่ของการที่จะท�าให้

องค์การพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 

การท�าให้องค์การมีความยืดหยุ่นพร้อมรับกับ

การเปล่ียนแปลง และการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

จึงเป็นเป้าประสงค์ที่ส�าคัญอีกประการ

 3.  ในแง่ของการทีอ่งค์การประสงค์ทีจ่ะ

มคีวามชอบธรรมทางสงัคม กถ็อืเป็นภาระหน้าที่

ส�าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่

จะต้องมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการสร้างให้องค์การ

มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ความรับผิดชอบต่อบุคลากรภายในองค์การ  

และผลกระทบจากการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่จะไปมีผลต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า และ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่าง ๆ

	 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์	

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคการ

แข่งขันในปัจจุบันนั้นจะต้องน�าศาสตร์อื่น ๆ  

มาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ ไม่ว่าจะ

เป็นหลักการตลาด การวิจัย และพฤติกรรม

องค์การ 

 แนวความคิดการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ภารกิจที่ส�าคัญ

ดังนี้ คือ (Pucki, Tichy, & Barnett, 1992)

 1 .  การออกแบบงานในองค ์การ 

(organization design) การจัดโครงสร้าง 

ของงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภาระหน้าที่ 

เป้าหมายขององค์การ ตลอดจนการวางแผน

กลยุทธ์ เป็นเรื่องที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก การออกแบบ และ

จัดระบบงานต้องสอดคล้องกับคน เทคโนโลยี 

และวฒันธรรมขององค์การน้ันๆ ปริมาณงานกบั

ปริมาณคนต้องสมดุลกัน

 2. การสรรหา (staffing) กระบวนการ 

คัดเลือก บรรจุตลอดจนกล่อมเกลาให้บุคคล

เหล่านั้นมีวัฒนธรรม การคัดเลือกคนในแนวคิด

ใหม่ มุ่งเน้นเลือกคนให้เข้ากับวัฒนธรรมของ

องค ์การมากที่สุด ถ ้าสามารถเลือกคนที่

สอดคล้องกับองค์การได้ คนก็จะท�างานอย่างมี

ความสุข ปัญหาของการออกจากงานกจ็ะน้อยลง 

กระบวนการของการสรรหาได้ครอบคลุมไปถึง

การกล่อมเกลาพนักงานใหม่ด้วย ซึ่งจะแบ่งได้ 

2 ส่วน คือ การปฐมนิเทศ ให้พนักงานใหม่ 

ได้ทราบถงึเป้าหมาย ภารกจิ ตลอดจนวสิยัทศัน์

ขององค์การ การเรยีนรูก้ฎระเบยีบ ในส่วนท่ีสอง 

องค์การต้องช่วยให้พนกังานใหม่สามารถปรบัตวั

เข้ากับสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมขององค์การ

 3. ระบบการให้รางวัลและผลตอบแทน 

(reward system) ถือเป็นวิธีการดึงดูดคนดี  

มคีวามสามารถให้เข้ามาสูอ่งค์การ ด้วยการทีจ่ะ

รกัษาคนเก่าและดงึดดูคนใหม่ไว้ ระบบการจ่าย

ค่าตอบแทน และสวัสดิการต้องสอดคล้องกับ

ความต้องการของพนักงาน และต้องมคีวามเป็น

ธรรม การให้รางวัลควรมีความหลากหลายใน 

รูปแบบ คือ มีทั้งแรงจูงใจ หรือตอบแทนทั้งใน

ระยะสั้น เช่น เงินเดือน ระยะกลาง เช่น โอกาส

ในการศึกษาอบรมระยะยาว นอกจากนี้รูปแบบ

ของรางวัล หรือเครื่องจูงใจต่าง ๆ ควรน�าเข้ามา

ใช้ให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงของสังคม
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 4 .  การประเมินผลการปฏิบัติ งาน 

(performance appraisal) เป ็นกิจกรรม 

ในการหาเกณฑ์ที่ เป็นที่ยอมรับร่วมกันของ  

ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่ถูกประเมิน มีการวาง 

เป้าหมายการท�างานร่วมกัน และก�าหนดเกณฑ์

ในการวัดผลร่วมกัน การประเมินผลจะท�าโดย 

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

และลูกค้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการเหล่านี้  

ก็จะลดบทบาท ของผู้บังคับบัญชา และท�าให ้

ผูป้ฏบิตังิาน หรอืตวัพนกังานทกุคนต้องรบัผดิชอบ 

หรือให้บริการกับลูกค้าดีขึ้น

 5. การพฒันาการบรหิาร (management 

development) เน้นการพัฒนาพนักงาน และ

พฒันาองค์การ ด้วยวธิกีารอบรมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 

ในการท�างาน ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ โดยหน่วยงาน

ให้การสนับสนุนทั้งด้านการเป็นผู้จัดการศึกษา

ให้เอง หรือให้การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย  

เวลา และสนบัสนนุทางด้านจติใจ ซึง่การพัฒนา

ทั้งในด้านการศึกษา และการอบรม นี้เป็นการ

พัฒนาที่มุ่งตอบสนองความต้องการของบุคคล

ในองค์การ การพฒันาสายงาน และความก้าวหน้า

ในอาชีพ เพื่อให้มีความสอดคล้องทั้งในแง่ของ

บุคคล ต�าแหน่งงาน และการพัฒนาองค์การ 

ในภาพรวม

 6. การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

ในองค์การ (communication) ในทุกระดับ 

พนกังานทกุคนควรมสีทิธไิด้รบัทราบ การส่งผ่าน

ข้อมูล นอกเหนือจาก ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ

ในเชิงธุรกิจแล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็น

ของพนกังานทีม่ต่ีอองค์การต่อผูบ้รหิาร กจ็ะต้อง

ถูกส่งผ ่านมาให้ผู ้บริหาร ได้รับทราบด้วย  

ช่องทางท่ีพนักงานสามารถเสนอแนวความคดิได้ 

อาจเป็นการพบปะกันโดยตรง หรือผ่านทางสื่อ

ยุคการเปลี่ยนแปลง

 นิติธรรม (2559) รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมาย

ในการน�าพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 

4.0 (Thailand 4.0)” แน่นอนว่า เมื่อบริบททาง

เศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ควรต้องมี

การปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์การสามารถ

เติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมี

ประสิทธภิาพ ซึง่จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีนัก HR จะต้อง

มองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดฝัน 

(Expect the Unexpected) ไว้ล่วงหน้า และ

เตรียมหาหนทางรับมือที่เหมาะสมกับองค์การ

ของตน โดยแนวโน้มส�าคัญที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 

ได้แก่

 ประเทศไทยก�าลงัจะเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ 

(Aging Society) ปรากฏการณ์น้ีส่งผลกระทบ

ต่อองค์การ ในการสูญเสียบุคลากร โดยเฉพาะ

บุคลากร Gen BB ท่ีถึงเวลาเกษียณอายุ  

และส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียองค์ความรู ้ 

ประสบการณ์ เทคนิค เคล็ดลับต่างๆ ที่สั่งสมใน

ตัวบุคลากรเหล่านั้นไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่นัก HR 

ควรต้องหาหนทางให้เกดิการถ่ายทอดองค์ความรู้

จากพนักงานรุ ่นเก ่าไปสู ่พนักงานรุ ่นใหม ่  

รวมทั้งอาจยืดเวลาเกษียณอายุออกไปได้ตาม

ความเหมาะสม ไม่จ�าเป็นต้องผูกกับตัวเลข  

“60 ปี” เท่านั้น 

 รู ปแบบของ เศ รษฐกิ จ ยุ ค ก า ร

เปล่ียนแปลง	 เปล่ียนจากอุตสาหกรรมท่ีเน้น

การผลิตปริมาณมากและใช้แรงงานราคาถูก  
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ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรู ้ 

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการใช้

เทคโนโลยดีจิทิลั ฉะนัน้นกั HR จงึมหีน้าทีส่�าคญั

ในการพัฒนาศักยภาพคนให ้สูง ข้ึน และ 

หาแนวทางสร้างคนให้เป็น “นักคิด” ที่สามารถ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

 การเชือ่มโยงของโลกในยคุโลกาภวิตั

น์	 (Globalization) มีความเข้มข้นท�าให้เรามี

โอกาสเผชญิการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และคาด

ไม่ถึง (Rapid and Unpredictable change) 

มากขึ้น เช่น การออกจากสหภาพยุโรปของ

ประเทศองักฤษ การเกดิขึน้ของเทคโนโลยใีหม่ๆ 

หรือการด�าเนินธุรกิจของบรรษัทข ้ามชาติ 

ยกัษ์ใหญ่ทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่โตมาก นกั HR  

จึงต้องรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลกและพร้อมรบั

ทุกการเปลี่ยนแปลง

 การเกิดที่ท�างานแบบใหม่ที่เรียกว่า	

Digital Workplace ค�าว่า “Internet of Things” 

จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกอย่างมาก 

ข้อมูลแทบทุกอย่างในอนาคตจะถูกเชื่อมโยง 

อยู ่ในโลกอินเตอร์เน็ต แม้แต่ประเทศไทยก็

เตรียมพร้อมที่ปรับตัวสู ่  Thailand Digital 

Economy ภายในปี 2020 ดังนั้นในอนาคต  

นัก HR จึงต้องมีแผนแล้วว่า จะมีวิธีบริหารการ

ท�างานผ่านระบบออนไลน์อย่างไร และจะบรหิาร

จัดการดิจิทัลคอนเทนต์ในองค์การให้เกิด

ประโยชน์ได้อย่างไร

 ทกุสิง่ทกุอย่างในชวีติจะอยูใ่น	Mobile	

Technology เช่น นโยบายพร้อมเพย์ (Promtpay) 

หรือ National e-Payment ของรัฐบาล นับจาก

นีเ้รือ่งของการท�าธรุกรรมหรอืการท�างานอืน่ๆ จะ

สามารถด�าเนินการผ่าน Mobile Technology 

เช่น สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้มากขึ้น

เรื่อยๆ นัก HR ต้องเตรียมเปลี่ยนวิธีการท�างาน

ของตัวเอง ซึ่งอีกไม่นานทั้งหมดอาจต้องกระท�า

ผ่าน Mobile Technology เช่นเดียวกัน

 วฒันธรรมการเชือ่มโยงกนั	(A	Culture	

of	Connectivity)	จะเปลี่ยนแปลง	วัฒนธรรม

การเชือ่มโยงกันของคนในอนาคตจะเป็นการติดต่อ

ที่ท�าได้ตลอด ทุกที่ทุกเวลา เป็นปรากฏการณ์ 

ที่เรียกว่า The Hyperconnected และเปลี่ยน

จากแนวคิด Work-Life Balance ไปสู่ค�าว่า 

“Weisure Time” (เป็นค�าศัพท์ที่เกิดจากการน�า

ตัวอักษร W ในค�าว่า Work มารวมเข้ากับค�าว่า 

Leisure ที่แปลว่า เวลาว่าง) ที่ขอบเขตระหว่าง

โลกส่วนตวัและโลกของงานไม่มเีส้นแบ่งชดัเจน

อีกต่อไป คนท�างานอาจใช้สื่อโซเชียลส่วนตัวใน

เวลาท�างานและติดต่อเรื่องงานผ่านโปรแกรม

แชตเมื่อกลับบ้าน ค�าว่า Work-Life Balance 

อาจหายไป ฉะนัน้ HR จงึต้องเตรยีมทีจ่ะปรบัวธิี

ในการดูแลโลกทั้งสองด้านของพนักงานที่มี 

รูปแบบต่างไปจากเดิม

 สังคมของการมีส่วนร่วม	 มีมากขึ้น

เร่ือยๆ แม้แต่การผลิตสินค้าใดๆ กต็าม หากผู้ซือ้

สามารถมีส่วนในการออกแบบ แลกเปล่ียน

ความคิด สินค้าน้ันจะขายดี นัก HR จึงต้อง 

พร้อมที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายใน

องค์การ และสร้างโอกาสให้พนักงาน รวมถึง

ลูกค้า สามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

แลกเปล่ียน แบ่งป ันความรู ้และความคิด

สร้างสรรค์กันได้ตลอดเวลา

 การเรียนรู้ผ่าน	 Social	 จะกลายเป็น

สิ่งส�าคัญอย่างมาก	 โลกยุคใหม่จะเปลี่ยนจาก 

The ‘e’ decade (ยคุ e เช่น e-learning, e-book, 
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e-commerce ฯลฯ) ไปสู่ The‘s’ decade หรือ

ยคุของ Social ไม่ว่าจะเป็น Social networking, 

Social media หรือ Social Learning สิ่งส�าคัญ

ในการสร้างการเรียนรู้ของพนักงานยุคใหม่คือ

การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เขาสามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง หน้าที่ของ HR จึงต้อง

เปล่ียนจาก Trainer หรือ Instructor ไปสู ่ 

facilitator หรือเป็นผู้ที่คอยอ�านวยความสะดวก 

หาช่องทางในการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้

ด้วยตนเอง

 องค์การในอนาคตต้องมคีวามรบัผดิ

ชอบต่อสังคมมากขึน้	องค์การต่างๆ ทัว่โลกจะ

ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจโดยสนใจผลก�าไร 

เพียงอย่างเดียว แต่ต้องปรับตัวไปสู่องค์การ 

ท่ีมคีวามรับผิดชอบต่อสงัคมและให้ความส�าคญั

กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โลกยุคใหม่ก�าลัง 

ขับเคล่ือนจาก CSR (Corporate Social 

Responsibility) ไปเป็น CSV (Creating Shared 

Value) ที่ปลูกฝังจิตส�านึกค่านิยมในเรื่องความ

รับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และ

ธรรมชาติ ผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการ

ท�าธุรกจิตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ ทนุนยิมในโลก

อนาคตจะต ้องปรับตัวไปสู ่  “ทุนนิยมที่มี

จิตส�านึก” ซึ่ง HR ต้องมีส่วนร่วมอย่างมากใน

การน�าพาคนและองค์กรไปสู่จุดนั้นให้ได้ 

 Caldwell (2004) ผลการรับรู้บทบาท

ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งได้ท�าการ

ส�ารวจการรับรู้ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับกิจกรรมของงานด ้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของภาคเอกชนในประเทศ

อังกฤษ พบว่า การปรับเปลี่ยนข้ันตอน ในการ

ท�างานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มอง

ไปท่ีผลลัพธ์ของงานน้ัน ยงัไม่สามารถด�าเนินการ

อย่างจริงจังได้ เน่ืองจากความขัดแย้งระหว่าง

บทบาทหน้าท่ีเฉพาะด้านกับบทบาทหน้าท่ีใน

เชิงกลยุทธ์ ท�าให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยัง

ท�าหน้าที่ในบทบาทเฉพาะด้านที่มีความส�าคัญ

ลดลงมากกว ่าบทบาทในเชิ งกลยุทธ ์ ท่ีมี 

ความส�าคัญเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับในภาคเอกชน 

ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ของไทย 

 Siengthai และ Bechter (2004) พบว่า 

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไทยยังแสดงบทบาท

เชิงตั้งรับเน้นความเชี่ยวชาญในงานบริหารและ

การเป็นท่ีพึ่งพาของบุคลากรมากกว่าการเป็น 

หุ ้นส ่วนทางธุรกิจ และการเป ็นผู ้บริหาร 

การเปลี่ยนแปลงในองค์การ ทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากวัฒนธรรมองค์การและธรรมเนียมปฏิบัติ

ของสังคมไทย

 Ulrich et al (2013) เพื่อที่จะสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพได้ ท้ังใน 

เชิงปฏิบัติการและในเชิงยุทธศาสตร์และจะ

ต้องเตรียมความพร้อมของคนในองค์การให้

สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง HR จะต้อง

มีความเข้าใจธุรกิจ ขององค์การเป็นอย่างดี 

พร้อมทั้งแสดงบทบาทเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในองค์การ และเป็นผู้เสริมสร้าง

พลังขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส�าเร็จ 

ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

 Daft & Marcic (2013) และ Noe, et al. 

(2012) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจที่ส�าคัญ ซึ่งท�าให้การบริหารทรัพยากร

มนษุย์ต้องปรบัเปลีย่นบทบาทและวธิกีารบรหิาร

บุคลากร คือ 
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 1.  ความเป็นโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรี

มากขึ้นจนพรมแดนระหว่างประเทศค่อยๆ  

ลดความส�าคัญลงจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน 

(Borderless World) ท�าให้ธุรกิจมีการด�าเนิน

งานขยายตวัไปยงัตลาดทัว่โลก มกีารเคลือ่นย้าย

การลงทุนไปยังแหล่งที่มีต ้นทุนในการผลิต 

ท่ีต�า่กว่า รวมทัง้การเกดิลกัษณะของการท�างาน

ข ้ามประเทศในลักษณะของธุรกิจบริการ 

(Business Process Outsourcing: BPO)  

ซ่ึงส่งผลให้แรงงานต้องเพิม่ศกัยภาพเพือ่รองรบั

ธุรกิจบริการจากภายนอก (Outsourcing) 

 2. ความหลากหลายของบุคลากร  

เช่น อายุ เพศ กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา 

บุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถ ความคิด 

รปูแบบการท�างาน ประสบการณ์ บทบาทหน้าที่

การงาน ส่งผลกระทบต่อ แนวทางในการบรหิาร

บคุลากรและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย

ของบุคลากร องค์การต้องไม่น�าความแตกต่าง

น้ันมาก่อให้เกิดปัญหาในการปฏบิตังิาน แต่ต้อง

ท�าให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

และรับความพึงพอใจในการท�างานเหมือนกัน

 โครงสร้างอายขุองบคุลากรในองค์การมี

แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่มมีบุคลากร

อายุน้อยกลุ่ม Generation Y เพิ่มมากขึ้น ผสม

ผสานกับผู ้บริหารระดับสูงในกลุ ่ม Baby 

Boomer และผู ้บริหาร ระดับกลางในกลุ ่ม 

Generation X ผูบ้รหิารองค์การจงึต้องมกีารวาง

นโยบายเพื่อลดช่องว่างในแต่ละ Generation 

และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ

บุคลากรให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการจัด

สวสัดกิารและการพฒันาบคุลากรแบบทีเ่หมาะสม 

ในแต่ละ Generation นอกจากนี้ในอีก 1-3 ปี 

ข้างหน้า การเกษียณอายุของของผู้บริหารกลุ่ม 

Baby Boomer จะท�าให้องค์การขาดแคลน

บุคลากรท�าให้หลายองค์การเร่ิมให้ความสนใจ 

ในเรื่องการก�าหนดแผนสืบทอดต�าแหน ่ง 

(Succession Plan) รวมท้ังการบริหารคน 

ท่ีมีศักยภาพสูง (Talent Management) ก็เป็น

ประเด็นส�าคัญที่ได้รับการพูดถึงและด�าเนินการ

ในองค์การต่าง ๆ ของ ไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

มากยิ่งขึ้น 

 3 .  ความก ้าวหน ้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เป ็น เครื่ อ งมื อ ในการสร ้ า ง

ประสิทธิภาพ ความคล่องตัว ความได้เปรียบ

ทางการแข ่งขัน และความก ้าวหน ้าทาง

เทคโนโลยียังส่งผลต่อการท�างานของบุคลากร 

เพราะท�าให้มีงานและอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น  

เช่น เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารท�าให้มี  

การจัดการธุรกิจแบบ e-Business หรือ 

e -Commerce เกิดขึ้ นอย ่างกว ้ างขวาง  

นอกจากน้ีการเรียนรู้ผ่าน eLearning/ Webinar/ 

Teleclass หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social 

Media) ก็ถูกน�ามาใช้ในงานพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน

หลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดท�าไว้ นักบริหารทรัพยากร

มนุษย์จะต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้ที่จะใช้

ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง

พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

และพฒันาสร้างทกัษะหลากหลาย (Multi-skilled) 

ให้แก่ บุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมที่จะท�างาน

ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ 

 4. แนวโน้มเกี่ยวกับลักษณะของงาน 

การท�างานเปล่ียนแปลงไป จากเต็มเวลาใน 

ท่ีท�างานเป็นการเปิดโอกาสให้มีกรอบเวลา
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ท�างานที่ยืดหยุ่น เกิดสภาพทางการท�างานแบบ

ทุกสถานที่และทุกเวลา บุคลากรสามารถเลือก

ท�างานในสถานทีใ่ดกไ็ด้แม้แต่ทีบ้่าน การใช้การ

สื่อสารทางไกล (Telecommuting) เช่น การ

โต้ตอบผ่านเครือข่ายท�าให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์

ได้จริงจากระบบ VDO Conference ระบบ

ประชุมบนเครือข่าย ระบบการค้าบนเครือข่าย 

และระบบ Tele-education ก็มีการพัฒนาและ

ใช้กันอย่างกว้างขวาง ท�าให้การด�าเนินธุรกิจ

ขยายขอบเขตการท�างานหรอืด�าเนนิกจิกรรมได้

ทุกหนทุกแห่ง และตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ 

การใช้บุคลากร Part Time ส�าหรับงานชั่วคราว 

และการใช้บริการจากภายนอกเข้ามาท�าหน้าที่

แทนในงานธุรการ รวมทั้งงานด้านการจ้างงาน 

การฝึกอบรม การจัดสวัสดิการ ตลอดจนการ

จัดการเงินเดอืนและค่าตอบแทน สิง่เหล่านีล้้วน

มีผลท�าให้บทบาทของนักบริหารทรัพยากร

มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย 

 5. แนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบั

การสร้างความยั่งยืนขององค์การ (Corporate 

Sustainability) การเติบโตและผลก�าไรของ

องค์การเป็นส่ิงส�าคัญ แต่ไม่เพียง หากจะให้

องค์การ ธุรกิจด�าเนินไปอย่างยั่งยืน องค์การ

จ�าเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาอย่าง ยั่งยืนด้วย (Sustainable 

Development) 

 กล่าวโดยสรปุ นกับรหิารทรพัยากรมนษุย์

ต้องปรบักระบวนการบรหิาร ทรพัยากรมนษุย์เป็นการ

บริหารเชิงรุก ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ขององค์การ เพื่อการด�าเนินงานอย่างยั่งยืนของ

ธรุกจิ บนพืน้ฐานของการ แสดงความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม อนัจะน�าไปสูค่วามยัง่ยนืของสงัคมโดย

ส่วนรวม นอกจากน้ีแต่ละองค์การต้องพจิารณา

ในส่วนของโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสม

ตามสถานการณ์ มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

ขีดความสามารถหลักขององค์การ ความต้องการ

ของตลาดและสังคมด้วยการดึงดูดพนักงาน 

ท่ีมศีกัยภาพสูงมาร่วมงาน นวตักรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การดแูล

ใส่ใจและรักษาบุคลากร การสร้างความผูกพัน

ของบุคลากร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 สมบตั ินพรกั (2558) การเตรยีมความพร้อม

ของหน่วยงานเหล่านี้ต่างมุ่งเน้นในการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงองค์การโดยหวังผลในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์การในทุกด้าน 

ซึ่งส่วนใหญ่และจะประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก

ได้แก่

 1. ปัจจัยภายนอก (external factors) 

ได้แก่ 2 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบทาง

ด้านการตลาดและฐานลูกค้า (Markets & 

Customers) และองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์

และการบริการ (Products & Services)

 2. ปัจจยัภายใน (internal factors) ได้แก่ 

4 องค์ประกอบหลัก คอื นโยบายขององค์กรและ

กระบวนการการท�างาน (policies and business 

processes) โดยเฉพาะกระบวนการท�างานที่

เกีย่วข้องกบังานหลกัขององค์การ โครงสร้างของ

องค์การ (organization structure) การน�าระบบ

เทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน (new technology)  

ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ีไม่สามารถท่ีจะ

ท�างานให้เกิดความส�าเร็จได้หากปราศจาก 
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องค์ประกอบหรอืปัจจยัทีส่�าคญั คอื ความพร้อม

ของคนและวัฒนธรรมขององค์การ (People and 

culture)

 การที่หน ่วยงานจะเลือกวิธี ใดเพื่อ

ปรับปรุงศักยภาพการท�างานขององค์การ ก็สุด

แล้วแต่วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ

ของผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงาน หลายหน่วยงาน

เลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของ

องค์การโดยการน�าระบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้

งานเพื่อการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  

ซ่ึงบริษัทเหล่านี้เล็งเห็นว่าบริษัทจ�าเป็นต้องมี

ระบบข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานที่ถูกต้องและ

เที่ยงตรงทันต่อเวลาเพ่ือให้การตัดสินใจของ 

ผู้บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม อันจะส่งผล

ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิล หรอืบางหน่วยงานต้องการเพ่ิม

ประสิทธิภาพหรอืปฏริปูการแข่งขนัทางการตลาด

โดยการเข้าสู ่โลกของการค้าบนอินเทอร์เน็ต  

(E-Business) เป็นต้น

 อย่างไรก็ดี องค์การต้องตั้งเป้าไว้ว่า 

หน่วยงานของตนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่

ภาวะแวดล้อมใหม่ (Targeted environment) 

โดยมีความเสียงในการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

ปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญ (Critical Success 

Factor) ที่จะน�าองค์กรไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่

ในการท�างานได้อย่างส�าเร็จในช่วงของการปรับ

เปล่ียน ก็คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(Change Management) มาใช้

 นักวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะในการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรูปแบบวิธีการ 

ที่หลากหลาย ดังนี้

 Kurt Lewin (1951) รูปแบบการบริหาร

การเปล่ียนแปลง 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

การคลายตัว (unfreezing) เนื่องจากเกิดปัญหา

จงึต้องเปล่ียนแปลง (changing) คอื การเปล่ียน

จากพฤติกรรมเก่า ไปสู่พฤติกรรมใหม่ และ 

การกลับคงตัวอย่างเดิม (refreezing) เพื่อ 

หล่อหลอมพฤติกรรมใหม่ให้มั่นคงถาวร

 Larry Greiner (1972) รูปแบบการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงแบบ 2 ปัจจัย ที่เห็นว่า 

การเปล่ียนแปลงเกิดจากแรงบีบภายนอก  

กับการกระตุ ้นผลักดันภายใน ปัจจัยทั้งสอง 

เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงต้องด�าเนินการโดย ศึกษา

การเปล่ียนแปลง ค้นหาวิธีการท่ีดีกว่าทดลอง 

วิธีใหม่ หล่อหลอมข้อดีเข้าด้วยกัน

 Harold J. Leavitt (1973) ที่เชื่อว่าการ

เปลี่ยนแปลงเกิดจากผลกระทบที่ เกิดขึ้น 

ตลอดเวลาของงาน โครงสร้าง เทคนิควิทยาการ 

และคน ทั้ง 4 ประการนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

ก็จะส่งผลกระทบเกี่ยวพันกัน ซึ่งบางเรื่องอยู่

เหนือการควบคุม ดังน้ันผู้บริหารจึงต้องสนใจ 

สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิด 

 ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2551) การ

เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่สร้างความตึงเครียด 

ความสับสน ความขัดแย้ง และอาจส่งผลต่อ 

การลดประสิทธิภาพของงานลงได้ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงจึงมีความส�าคัญต่อผลของการ

เปล่ียนแปลง ผู ้บริหารจึงควรเลือกใช้ หรือ

ประยุกต์ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งข้างต้น และ

อาจใช้ความคดิความเข้าใจเชงิระบบ (Systems 

Thinking) มาก�าหนดเป็นขั้นตอน ดังนี้
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 1. เข้าใจถึงสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลง 

คือ ต้องหาค�าตอบให้ได้ว่า “ท�าไมเราถึงต้อง

เปลี่ยนแปลง?”

 2.  ก�าหนดเป ้าหมายให ้ชัดเจนว ่า  

“จะท�าการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไร?”

 3. สร ้างและก�าหนดทางเลือก คือ  

“การคิดหาวิธีหรือหนทางไปสู่เป้าหมาย”

 4. วางแผน ไม่ว ่าการเปลี่ยนแปลง 

จะเกิดขึ้นจริงหรือไม ่  ต ้องมีการวางแผน 

โดยวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และผลกระทบ 

อันเกิดจากการเปลี่ยนแลง

 5. ปฏิบัติการตามแผน เพื่อไม ่ให ้ 

เป ้าหมายเบี่ยงเบน โดยติดตามผลอย่าง

สม�า่เสมอ สือ่สารความคบืหน้า และปรบัเปลีย่น

เป้าหมายและแผนตามสภาพความเป็นจริง

 6. เสริมแรงให้กับความเปลี่ยนแปลง 

 7. ประเมินผล คือการน�าสิ่งต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ และ

น�าไปปรับปรุง

 นธิินาถ สนิธเุดชะ (2554) การสนบัสนนุ

จากผู้บริหารขององค์การมีส่วนอย่างมากต่อ

ความส�าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

ผู้บริหารจะเกี่ยวข้องต่อการสร้างแนวทางใหม่

ของการด�าเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์ รวมถึง 

การสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการ

จัดการ (management styles) ในกรณีที่จ�าเป็น

ผูน้�าในการเปล่ียนแปลง (Change leadership) 

ถือว่าเป็นศูนย์กลางของความส�าเร็จในงาน

บริหารการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทที่ส�าคัญ

คือ

 1. การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (change 

vision) เป็นการจัดการที่องค์การต้องการมุ่งสู่

กลยุทธ์ที่ต้องการในอนาคต ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ

ประโยชน์ (benefits) ทีไ่ด้รบั ผูบ้รหิารต้องสือ่สาร

ให ้ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องโดยเฉพาะพนักงานทราบ 

ในเรือ่งของเป้าหมายขององค์การและกจิกรรมที่

พนักงาน รวมถึงผู้บริหารจะต้องด�าเนินการ 

2. การออกแบบองค์การ (organization design) 

กิจกรรมของการออกแบบองค์การจะเกี่ยวข้อง

กบัการก�าหนดสาย การบงัคบับญัชา (reporting 

structure) การก�าหนดบทบาทและความรับผิด

ชอบของงานท่ีเกิดขึ้นใหม่ หรือท่ีเปล่ียนแปลง 

ไปจากเดิม (roles and responsibilities)  

การก�าหนดทักษะ (skills) ที่ต้องการส�าหรับงาน

ทีเ่กดิขึน้หรอืทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดมิ การก�าหนด 

การวัดผลการปฏิบัติงาน (performance 

measurers) และรวมถึงการก�าหนดความต้อง

การอื่นๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับองค์การในการท�างาน

ในสภาพแวดล้อมใหม่

 3. การจัดการด้านวัฒนธรรมองค์การ 

(corporate culture) เป็นองค์

ประกอบท่ีส�าคัญในการผลักดันให้องค์การไปสู่

เป้าหมายทีต้่องการได้อย่างส�าเรจ็ ซึง่วฒันธรรม

องค์การจะช่วยสนับสนุนให้องค์การสามารถ 

ก้าวเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมเป้าหมายท่ีต้องการ

ได้อย่างส�าเร็จ

 4 .  ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

(communications) ประสิทธิภาพของการ

สื่อสารที่ดีอยู ่ ท่ีระดับของการไหลเวียนของ

ข่าวสาร ทีผู่บ้รหิารต้องการสือ่ไปยงัพนกังานหรอื

กลุ่มเป้าหมายอืน่ ๆ  ได้อย่างครบถ้วนและชดัเจน 
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รวมทั้งระดับของความเข้าใจในสารที่ถูกสื่อ 

นอกจากนี้ผู้บริหารขององค์การยังต้องค�านึงถึง

วิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร (communication 

vehicles) ประสิทธิภาพของการสื่อสารจะม ี

ผลกระทบต่อคุณค่า (values) พฤติกรรมและ

ความคิดของพนักงาน

 ปัณรส มาลกุลุ ณ อยธุยา (2554) ความ

เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได  ้

ย่นโลกให้เล็กลง การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและเรียนรู ้ซึ่งกันและกันสามารถท�าได้ 

โดยไม่มีขอบเขตส่งผลกระทบให้เกิดความ

จ�าเป็นที่ต ้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้าน

บริหารองค์การ ไปสู ่กระบวนทัศน์ใหม่ เช่น  

จากแนวคิดแบบยุคอุตสาหกรรม ไปสู ่ยุค

สารสนเทศ จากเดิมองค์การเน้นความมั่นคงไป

สู ่มุง่เน้นให้เกดิการเปลีย่นแปลง จากทีเ่คยใช้วิธี

ควบคมุทีศ่นูย์อ�านาจ ไปสูก่ารมุง่กระจายอ�านาจ

ในการตัดสินใจให ้แก ่พนักงานระดับล ่าง  

จากแนวคิดขององค์การที่มุ่งการแข่งขัน ไปเป็น 

การมุ ่งแสวงหาความร่วมมือ จากที่เคยให้ 

ความส�าคัญของวัตถุเป็นหลักไปเป็นการยึด

ความส�าคญัของคนและความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั 

และจากการเน้นความเหมอืนกนั ไปสูก่ารเน้นให้

มีความแตกต่างที่หลากหลาย เป็นต้น

 สรุป การบริหารการเปลี่ยนแปลง  

ต้องค�านึงถึงปัญหาในเชิงเทคนิค เชิงการเมือง 

เชงิวฒันธรรมองค์การ และบริหารการเปลีย่นแปลง

ท่ีมีอยู่ในแต่ละช่วงให้เหมาะสม โดยโครงสร้าง 

มีลักษณะเปลี่ยนไปเป็นแบบแนวนอนมากขึ้น 

เกิดรูปแบบใหม่ๆ เป็นองค์การแบบไร้พรมแดน 

ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม สร้าง

จริยธรรมใหม่ของการท�างาน การเรียนรู้และ 

องค์ความรู ้มเีทคโนโลยทีรงประสทิธภิาพเกดิขึน้

อย่างรวดเร็ว เกิดวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ

ในการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศร่วมกันได้

รวดเร็วมาก องค์การต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น

พร้อมที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พนักงานของ

องค์การต้องมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นได้สูง 

ต้องพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว 

สรุป

 จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

กล่าวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน

ภาคธุรกิจในยุคการเปล่ียนแปลงบริหารและ

พัฒนาในด้านต่างๆควบคู่กันไปดังนี้ 

 1.  การดงึดดูพนกังานทีม่ศีกัยภาพสงู

มาร่วมงาน เนื่องจากพนักงานที่มีศักยภาพสูง

จะมีส่วนช่วยให้องค์การสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขนั ถ้าสามารถสร้างแรงดงึดดูใจผู้สมคัร

ทีม่ศีกัยภาพสงูให้เข้ามาสมคัรงานกบัองค์การได้

จะมีโอกาสคัดเลือกมากขึ้น ปรับแนวทางการ

สรรหาให้มคีวามเข้มข้นในเชงิของการสนบัสนนุ

กลยุทธ์องค์การท้ังในปัจจุบันและอนาคต เช่น  

มีการเพิ่มช่องทางที่เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายให้

หลากหลาย รวมท้ังสร้างโอกาสและท�าสิ่งท่ี 

แตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการน�า

เทคโนโลยีมาใช ้การท�างาน  โดยเฉพาะ 

ด้านการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาบุคลากร 

ให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนา 

สร้างทักษะหลากหลาย ให้แก่บุคลากรเพื่อให้มี

ความพร้อมที่จะท�างานในสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป
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 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการ 

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับ

สมรรถนะหรือขีดความสามารถที่องค ์การ

ต ้องการอย ่างต ่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 

ความสามารถหลัก ความสามารถทางเทคนิค

เฉพาะงาน และความสามารถด้านการบริหาร

จัดการ

 4. ดูแลใส ่ใจและรักษาบุคลากร  

ซึ่ง แนวทางในการธ�ารงรักษาบุคลากรอาจมอง

ทางเลือกอื่นนอกจากผลตอบแทนในรูปแบบ 

ของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้มากข้ึน เช่น  

การให้โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน การ

มอบหมายหน้าที่การท�างานที่มีความส�าคัญ 

การฝึกอบรม การให้ค�าชื่นชม ส่งเสริมการสร้าง

บรรยากาศในการท� างานที่ ดี  การสร ้ าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกันเอง 

ระหว่างผู ้ใต้บังคับบัญชากับผู ้บังคับบัญชา  

เพื่อจะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการดึงศักยภาพ

ของบคุลากรออกมาได้ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ 

 5. สร้างความผูกพันของบุคลากร  

เพื่อสร้างผลงาน และความก้าวหน้าในชีวิต 

ของบคุลากรควบคูไ่ปกบัองค์การ ทัง้นี ้การสร้าง

ความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ต้องใช้ระยะเวลาและ

ความต่อเนื่อง ตั้งแต่การสร้างความเชื่อมั่น 

ความไว้วางใจในองค์การให้กับบุคลากรว่า

องค์การมีพันธะสัญญาที่จริงใจในการสร้าง

ระบบการงานที่ดีให้กับบุคลากร

 6. บริหารการเปลี่ยนแปลง	 โดยการ

ปรับเปล่ียนวิธีการท�างาน กระบวนการท�างาน 

และการใช้กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มาด� า เนินการช ่ วยสนับสนุนให ้ เกิ ดการ

เปล่ียนแปลง รวมทั้งการวางแผนในระยะยาว

และกระตุ ้นให ้ เกิด  การเปลี่ยนแปลงให ้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจในฐานะหุ้นส่วน

เชิงกลยุทธ์ 

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 

ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ในปัจจุบัน ส่งผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

การด�าเนินงานขององค์การ และยังมีผลกระทบ

ต่อกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการ 

น�าพาประเทศเข้าสู ่โมเดล ประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0) ท่ีมุ ่งปรับเปล่ียนโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู ่ เศรษฐกิจ ท่ีขับเคล่ือนด ้วย

นวัตกรรม เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการ

เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมี

การปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถ

เติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมี

ประสทิธภิาพ ทีธ่รุกจิจะต้องแข่งขนักนัด้วยความ

รู ้ความคดิสร้างสรรค์ และนวตักรรม การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง 

ควบคูก่บัการตืน่ตวัของการน�านวตักรรมมาใช้ใน

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การออกแบบ

ลักษณะงานและการพัฒนาคุณภาพบุคคลากร 

โดยมีหลักคิดเพื่อการเพิ่มก�าลังการผลิตของ

ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดและสังคม ด้วยการดึงดูดพนักงาน 

ที่มีศักยภาพสูงมาร ่วมงาน น�านวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงานและ

บุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดูแล

ใส่ใจและรักษาบุคลากร การสร้างความผูกพัน

ของบุคลากร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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บทคัดย่อ

 งานวจิยัครัง้นีมี้วัตถปุระสงค์ 1. ศกึษาระบบการจดัตารางผลติหลกัและการบรหิารวสัดคุงคลงั

ของโรงงานอุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม 2. พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้จัดตารางการ

ผลิตหลักและวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังของโรงงานอุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม ในการ

วางแผนการจัดการ เ พ่ือลดระยะทางการเคลื่อนย ้ายผลิตภัณฑ์ระหว ่างแผนกโดยรวม  

ภายใต้ความต้องการของสินค้าที่มีความไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกโรงงาน 

กล่องขนม เป็นโรงงานกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตค่อนข้างยืดหยุ่น 

ตามความต้องการของลกูค้า อกีทัง้ความต้องการสินค้ามลัีกษณะท่ีไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา ท�าให้

ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการโรงงานอยู่หลายคร้ังในหน่ึงปี โดยงานวิจัยน้ีน�าเอาวิธีการ

ค�านวณแบบ Simulated Annealing ร่วมกับหลักการออกแบบโรงงานแบบ Robust Layout  

มาท�าการหาผังโรงงานที่เหมาะสมเพียงผังเดียวที่ดีที่สุด ณ ช่วงเวลาเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับ 

ความต้องการของสินค้าที่มีความไม่แน่นอน โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 

จดัท�าข้อมลูให้อยูใ่นรปูของแผนภมิูในแต่ละช่วงเวลา จากนัน้ท�าการหาค�าตอบโดยโปรแกรมออกแบบ

โรงงานที่ใช ้หลักการ Simulated Annealing ในการค�านวณ และท�าการประเมินความ 

เหมาะสมของโรงงานหลังปรับปรุงโดยหลักการออกแบบโรงงานแบบ Robust Layout 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ให้ค่าต้นทุนความสูญเสียโดยรวม (Total Penalty Cost, TPC) อยู่ที่ร้อยละ 0.76  

แสดงว่ามีความเหมาะสมในการน�าระบบโรงงานนี้ไปปรับใช้จริง 
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2. สามารถลดระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยรวมของโรงงานกรณีศึกษา จาก 5,343, 

338 เมตร เหลือ 4,089,541 เมตร ซึ่งท�าให้ระยะทางรวมลดลง 1,253,798 เมตรต่อปี หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 23.46

ค�ำส�ำคัญ : การจัดการโรงงาน, Simulated Annealing , Robust Layout , ปัญหาความต้องการ
ที่ไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา

ABSTRACT

 This research is primarily aimed at 1.To study the main production schedule plan 

and inventory management of snack packaging factory 2.To improve the system that support 

decision-making in the main production schedule plan and inventory requirement plan for 

snack packaging factory To reduce the distance between the front moving products overall. 

Under the requirements of the uncertainty at a time. In this study, chose the candy factory. 

Plant Case Since it is a product that is relatively flexible production process according to 

customer requirements. The demand looks uncertain at different times. The need to modify 

the system to manage the plant several times a year. This research brings to computing with 

the Simulated Annealing Plant Design and Robust Layout plant layout to make finding just 

the right layout, one of the best at the moment. To accommodate the needs of the product 

is uncertain. Start by collecting relevant information. And provide information in the form of 

charts in each period. Then find the answer by using the Simulated Annealing Plant design 

software to calculate and assess the suitability of facilities maintained by the design principles 

behind the plant Robust Layout Study, which has improved from this research. 

The research found that

1. The cost of the overall loss (Total Penalty Cost, TPC) at 0.76 percent, indicating 

that a suitable system is adapted to the real factory. 

 2. .And can decrease the distance of moving materials include case studies of plants 

from 5,343,338 to 4,089,541 meters away, which makes the total distance, down 1,253,798 

meters per year, or 23.46 percent

Keywords : Plant Layout Design, Simulated Annealing, Robust Layout Concept, Uncertain 

Demand Problem

บทน�า



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
19

 การวางผังโรงงานเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญ 
หากโรงงานมกีารจดัวางผงัโรงงานอย่างเหมาะสม 
จะช่วยลดต้นทุนได้ ถึงร้อยละ 20–50 ของ 
ต้นทนุการผลติทัง้หมด โรงงานกรณศีกึษาในงาน
วิจัยฉบับนี้เป็นโรงงานที่ท�าการผลิตกล่องขนม 
ซ่ึงผลิตภัณฑ์ของโรงงานมีหลากหลายรูปแบบ 
และมีลักษณะการผลิตตามรายการสั่งซื้อของ
ลกูค้า (Make to Order) การวางผงัโรงงานมกีาร
จดัวางต�าแหน่งเครือ่งจกัรตามกระบวนการผลติ 
(Process Layout) ปัจจุบันค�าสั่งซื้อของลูกค้า 
มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ท�าให้
โรงงานต้องปรับเปลี่ยนผังโรงงานในแต่ละช่วง
เวลาที่มีรายการค�าสั่งซื้อของลูกค้าที่ต่างกันไป 
ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึต้องการระบบการจดัการโรงงาน
ท่ีเหมาะสมส�าหรับโรงงานกรณีศึกษา โดย
ประยุกต์ใช้วิธีการ Simulated Annealing ร่วม
กับหลักการออกแบบแผนผังโรงงานแบบ 
Robust Plant Layout ซึ่งเป็นหลักการหนึ่ง 
ในการหาผังโรงงานแบบพลวัต Dynamic 
Layout Problem เพื่อให้ได้แผนผังที่เหมาะสม
เพียงผังเดียว ส�าหรับรองรับความต้องการ 
ของสินค้าที่ไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา และ 
ลดระยะทางการเคลือ่นทีข่องผลติภณัฑ์โดยรวม

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) ศึกษาระบบการจัดตารางผลิตหลัก

และการบรหิารวสัดคุงคลงัของโรงงานอตุสาหกรรม
กล่องบรรจุขนม

2) พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เพือ่ใช้จดัตารางการผลติหลกัและวางแผนความ
ต้องการวัสดุคงคลังของโรงงานอุตสาหกรรม
กล่องบรรจุขนม

กรอบแนวคิดการวิจัย
 1) ศึกษาข้อมูลวัสดุคงคลังของโรงงาน
กรณีศึกษา ประกอบด้วย วัตถุดิบในการผลิต
กล่องขนม
 2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้จะใช้
ส�าหรับการจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผน
ความต้องการวสัดคุงคลังในส่วนของอตุสาหกรรม
กล่องบรรจุขนม การค�านวณปริมาณวัตถุดิบ
คงคลังส�ารอง และการเบิก-จ่าย รับเข้าวัสดุ
คงคลงัของโรงงานอตุสาหกรรมกล่องบรรจุขนม

การด�าเนินการวิจัย
 1) ศึกษาระบบการจัดตารางการผลิต
หลักและการบริหารวัสดุคงคลังของโรงงาน
อุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม
 2) ส�ารวจงานวิจัยและศึกษาทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้อง
 3) จัดหาปริมาณวัตถุดิบคงคลังส�ารอง
ให้เหมาะสม พร้อมทั้งสร้างแผ้มข้อมูลบัญชี
รายการวัสดุ (BOM) แสดงรายการกล่องบรรจุ
ขนม และชิ้นส่วนประกอบย่อยที่ใช้ในการผลิต
เพื่อให้สามารถก�าหนดในตารางการผลิตหักได้
ว่าต้องการใช้เป็นจ�านวนเท่าใด ให้เพียงพอ 
และทนัเวลากบัความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
ตลอดระยะเวลาของการวางแผน
 4)  ออกแบบและพฒันาระบบสนบัสนนุ
การตัดสินใจเพื่อใช้ส�าหรับการจัดตารางการ
ผลิตหลักและการวางแผนความต้องการการ
วสัดคุงคลงัโดยน�าคอมพวิเตอร์มาประยกุต์ใช้ใน

รูปแบบของโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสิน

ใจ พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา Microsoft Visual 

Basic 2008 และระบบจัดการฐานข้อมูล 

Microsoft Access 2007
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 5)  ตรวจสอบการท�างานของโปรแกรม

ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลูจรงิใน

อดีต พร้อมท้งปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด

และยังไม่เหมาะสมของตัวโปรแกรม

 6)  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

 7)  จัดท�ารูปเล่มวิจัย

ผลการวิจัย

 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วางแผน

การผลิตของโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน

ระบบ สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับการจัด

ตารางการผลิตหลกัและแผนความต้องการวสัดุ

คงคลงั สามารถสรปุประเดน็ต่าง ๆ ได้ดงัต่อไปนี้ 

 1) มีหน ้าจอและเมนูการท�างานที่ 

เหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถป้อนข้อมลู

ต่าง ๆ ได้ สะดวก 

 2) มีส่วนน�าทางการใช้งานให้กับผู้ใช้

ระบบ 

 3) สามารถประมวลผลตารางการผลิต

หลักประจ�าเดือนและแผนความต้องการวัสดุ

คงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ได้รวดเร็ว และ

ประมวลผลเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ 

 4) สามารถแก้ไขข้อมลูในรายงานตามท่ี

ผู้ใช้ระบบต้องการและสั่งพิมพ์รายงานได้ผ่าน

ทางเครื่องพิมพ์ 

 5) ไม่ต้องจ�าสูตรการค�านวณเพราะอยู่

ในระบบ และมีการก�าหนดค่าเริ่มต้นการใช้งาน

ที่เหมาะสมให้กับผู ้ใช้ ซึ่งสามารถแก้ไขค่า 

ภายหลังได้ 

 6) การท�างานทกุอย่างอยูใ่นระบบเดยีวกนั

ทั้งหมด ไม่ต้องเสียเวลาในการส่งข้อมูล และ

สามารถแสดงข้อมูลพร้อมกันได้หลายหน้าต่าง

อภิปรายผล

 จากการศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุง

ผังโรงงานกรณีศึกษา ภายใต้สภาวะความ

ต้องการผลติภณัฑ์ไม่แน่นอน โดยใช้เทคนคิการ

ปรับปรุงผังโรงงานด้วยการค�านวณตามวิธี 

Simulated Annealing ร่วมกับการวิเคราะห์

ความเหมาะสมของผังโรงงานด้วยวิธีการ

วิเคราะห์ผังโรงงานแบบโรบัสน้ัน สามารถ

ออกแบบแผนผังโรงงานท่ีสามารถใช้งานได้

ตลอดท้ังปีโดย ลดการเปลี่ยนแปลงผังโรงงาน

ระหว่างปี และสามารถรองรับกับความต้องการ

สินค้าที่ผันแปรในแต่ละช่วงเวลาได้และท�าให้

ระยะทางการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ระหว่าง

แผนกโดยรวมลดลงได ้ถึงร ้อยละ 23.46 

เนือ่งจากวธิกีารทีน่�าเสนอในงานวจิยันี ้เป็นเพยีง

การหาค�าตอบที่เหมาะสม ยังไม่ใช่ค�าตอบ 

ท่ีดีท่ีสุด ดังน้ันหากมีการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปร

น�าเข้า หรือพิจารณาวิธีการหาค�าตอบด้วย 

วิธีอื่นๆ อาจจะสามารถพัฒนาคาตอบท่ีได้ให้ 

เข้าใกล้กับคาตอบท่ีดีท่ีสุด Optimal Solution  

ได้มากขึ้น

 1) ปัญหาทีเ่กิดข้ันกับโรงงานอตุสาหกรรม

กล่องบรรจขุนม คอื ปัจจบุนัโรงงานอตุสาหกรรม

กล่องบรรจุขนมจัดตารางการผลิต หลักโดย 

ใช้ความสามารถและประสบการณ์ของพนกังาน

ผู้วางแผน ไม่ได้ใช้หลักทฤษฎีและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนให้เป็นระบบ 

แต่อย่างใด ท�าให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการ

วางแผนขาดความคล่องตวัในการปรบัเปลีย่นตาราง

การผลิตหลัก และอาจท�าให้เกิดความผิดพลาด

ได้ง่าย จนบางครั้งไม่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้ทัน
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ก�าหนดหรอืถ้าสามารถผลติสนิค้าได้ทนัก�าหนด

ก็จะต้องมีชัวโมงการท�างานล่วงเวลาของ 

เจ้าหน้าที่แผนกผลิตมาก นอกจากนี้โรงงาน

อุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนมยังประสบปัญหา

ปริมาณวัตถุดิบที่สั่งไปน้อยกว่าความต้องการ 

ที่ใช้ในการผลิตจริงท�าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน

ตารางการผลิตหลักให้สอดคล้องกับปริมาณ

วัตถุดิบที่ได้รับ แต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีการสั่ง

วัตถุดิบมาเผ่ือไว้จ�านวนมากแล้วไม่สามารถ

ผลิตสินค้าส�าเร็จรูปได้ตามจ�านวนที่สอดคล้อง

กับปริมาณวัตถุดิบที่สั่งไป อันเนื่องมาจาก 

ข้อจ�ากัดในเรื่องก�าลังการผลิตก็จะท�าให้ลูกค้า

ไม่พอใจได้ ส่วนปัญหาอื่นๆที่พบ คือโรงงาน

อุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม ยังไม่มีการจัดหา

ปริมาณวัตถุดิบคงคลังส�ารองให้เหมาะสม ซึ่งมี

โอกาสที่วัตถุดิบจะขาดแคลน ท�าให้ไม่สามารถ

ผลิตสินค้าส�าเร็จรูปได้ ทันก�าหนด หรือมีโอกาส

ทีจ่ะเกบ็วตัถดุบิคงคลงัส�ารองมากเกนิความจ�าเป็น 

ท�าให้วัตถุดิบที่ใช้หมดอายุและใช้พ้ืนที่ในการ 

จัดเก็บมาก อีกทั้งยังไม่มีระบบการเบิกจ่าย-รับ

เข้าวัตถุดิบและเข้าสินค้าส�าเร็จรูปที่ดีท�าให้มี

ปัญหาในการตรวจสอบสถานะคงคลงัของบรรจภุณัฑ์

และสินค้าส�าเร็จรูป 

 2) แนวทางในการแก้ปัญหา คอื น�าวธิกีาร

จัดตารางการผลิตตามกาหนดส่งเร็วสุดก่อน 

(Earliest Due Date: EDD) มาประยกุต์ใช้ในการ

สร้างระบบการจัดตารางการผลิตหลักและ 

สร้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการค�านวณ

ให้สอดคล้องกับวิธีการดังกล่าว เพ่ือลดความ 

ยุง่ยาก ความผิดพลาด และความล่าช้าทีเ่กดิขึน้

จากการค�านวณโดยใช้ความสามารถและ

ประสบการณ์ของ เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

แบบลองผดิลองถกูข้อมลูของตารางการผลติหลกั

จะถูกส่งไปเป็นข้อมูลน�าเข้าของการวางแผน

ความต้องการวสัดคุงคลัง (Material Requirements 

Planning: MRP) ซึง่น�ามาช่วยในการบรหิารวสัดุ

คงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ มุ ่งเน้นการสั่ง

วัตถุดิบให้ถูกต้องเพียงพอกับปริมาณที่ต้องการ 

และตรงตามเวลาที่ก�าหนด นอกจากนี้แผนการ

สั่งวัตถุดิบทั้งหมด จะต้องสอดคล้องกับสินค้า

ส�าเร็จรูปขั้นสุดท้ายที่ก�าหนดไว้ในตารางการ

ผลิตหลัก 

 3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะใช้

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ชว่ยในการประสานและ

รวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่างๆ มาจัดเก็บ แล้วท�า

การวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อคาดการณ์

ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาซึง่จะน�าไปให้เจ้าหน้าท่ี

วางแผนการผลิต ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

ใช ้ จั ดตารางการผลิตหลักและวางแผน 

ความต้องการวัตถุดิบได้อย่างเป็นระบบ ตาราง

การผลิตหลักที่ได้จะช่วยให้โรงงานกรณีศึกษา

สามารถผลิตสินค้าส�าเร็จรูปได ้รวดเร็วขึ้น  

ซึ่งช่วยลดโอกาสการผลิตสินค้าส�าเร็จรูปไม่ทัน

ก�าหนดส่งมอบ และมชีัว่โมงการท�างานล่วงเวลา

ของเจ้าหน้าท่ีแผนกผลิต น้อยลงจากชั่วโมง  

การท�างานล่วงเวลาในปัจจบุนั นอกจากนีร้ะบบ 

MRP ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยใน

การสัง่ปรมิาณบรรจภุณัฑ์ได้อยางถกูต้องไม่มาก

และไม่น้อยกว่ากับจ�านวนท่ีต้องการ และ 

ตรงตามเวลาที่ก�าหนด ยิ่งไปกว่านั้นในระบบ

สนบัสนนุการตดัสนิใจยงัมใีนส่วนของการค�านวณ

ปริมาณวตัถดุบิคงคลังส�ารองให้มคีวามเหมาะสม 

เพื่อลดความเส่ียงท่ีวัตถุดิบจะขาดแคลน และ 

ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมีระบบ  
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การเบิกจ่าย-รับเข้าวตัถดุบิ ทีส่ามารถด�าเนนิการ

ได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้สามารถตรวจสอบสถานะ

คงคลังได้อยางถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 4)  ผลการทดสอบกับตัวอย่างจ�านวน 6 

เดือนของโรงงานอุตสาหกรรมกล่องบรรจุขนม

แสดงให้เห็นได้ว่าระบบสนับสนุนการตัดสิน

ใจส�าหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการ

วางแผนความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของ

วตัถดุบิทีไ่ด้จากงานวิจยั สามารถประยกุต์ใช้กบั

โรงงานกรณีศึกษาได้จริง มีความน่าเชื่อถือและ

มปีระสิทธิภาพในทางปฏบิตัโิดยสนิค้าส�าเรจ็รปู

ที่ผลิตไม่ทันก�าหนดส่งมอบ ลดลงเฉลี่ย 149.17 

ลังต่อเดือน ชั่วโมงการท�างานล่วงเวลาในวันท�า

งานปกตลิดลงเฉลีย่ 4 ชัว่โมงต่อ 100 เดอืน และ

จ�านวนวันอาทิตย์ที่ให้เจ้าหน้าที่แผนกผลิต 

ท�างานเพิ่มลดลงเฉลี่ย 1.5 วันต่อเดือน หรือ 

ลดลงเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อเดือน 

 5)  ด้านระยะทางที่สิ้นเปลืองในโรงงาน

อุตสาหกรรมกล่องบรรจขุนม จากการวดัระยะทาง 

การเคล่ือนที่ระหว่างแผนกโดยโปรแกรม MS 

Visio 2003 และท�าการหาระยะทางการเคลือ่นที่

โดยรวมจริงจากโปรแกรมดังกล่าว พบว่าใน

ไตรมาสที่ 1-4 ผังโรงงานหลังปรับปรุงมีระยะ

ทางการเคลือ่นทีโ่ดยรวมเท่ากบั 1,008,390 เมตร 

1,091,688 เมตร 1,144,325 เมตร และ 845, 

137 เมตร ตามลาดับ และมีระยะทางโดยรวม

ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4,089,541 เมตร เมื่อท�าการ

เปรียบเทียบกับผังโรงงานก่อนปรับปรุงพบว่า 

มีระยะทางเคลื่อนที่ตลอดทั้ งป ีลดลงจาก 

5,343,338 เมตร เป็น 4,089,541 เมตร หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 23.46 และเมื่อเปรียบเทียบ 

รปูแบบผงัโรงงานทีอ่อกแบบปรับปรุงกับผังโรงงาน

ก่อนปรับปรุง พบว่าต้องท�าการย้ายต�าแหน่ง 

ทุกแผนก ยกเว้นแผนกที่ 1 และ 6 ที่ไม่สามารถ

เคลื่อนย้ายได้เนื่องจากเป็นส่วนของเครื่องจักร

ขนาดใหญ่ และเป็นส่วนของสานักงานการผลิต 

ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ

 1) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดตารางการผลิตและ 

การวางแผน ความต้องการวัสดุคงคลังในส่วน

ของวตัถดุบิของโรงงานอตุสาหกรรมกล่องบรรจุ

ขนมให้ดียิ่งขึ้น สามารถที่จะน�าไปพัฒนาต่อใน

ส่วนของการวางแผนการจัดส่งกล่องขนมของ

โรงงานกรณีศึกษาได้ 

 2) การจัดตารางการผลิตหลักในระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจไม่ได้ค�านึงถึงมูลค่าของ

กล่องขนมต่อลัง สามารถน�ามูลค่ากล่องขนม 

ต่อลงัมาพจิารณาในการจดัตารางการผลติหลกั 

เพื่อให้ตารางการผลิตหลักมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้นได้ 

 3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจถูก

พัฒนาขึ้นด้วยภาษา Visual Basic ถ้าโรงงาน

อตุสาหกรรมกล่องบรรจขุนม ต้องการทีใ่ช้ระบบ

สนับสนุนใจแบบออนไลน์ สามารถน�าเอา 

ขั้นตอนการตัดสินใจในการการจัดตารางการ

ผลิตและการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ

คงคลังในส่วนของกล่องขนมที่ถูกน�าเสนอ 

ในงานวิจัยไปพัฒนาได้ต่ออีก 

 4) ผู้ท่ีสนใจสามารถน�าระบบสนับสนุน

การตัดสินใจจากงานวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้กับ

โรงงานอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะการผลิตคล้ายกับ

โรงงานกรณีศึกษาได้
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 5) งานวิจัยชิ้นนี้ได้ท�าการศึกษา พัฒนา 

วิเคราะห์ และปรับปรุงผังโรงงานกรณีศึกษา 

ภายใต ้สภาวะความต ้องการผลิตภัณฑ  ์

ไม่แน่นอน โดยใช้เทคนคิการปรบัปรงุผงัโรงงาน

ด้วยการค�านวณตามวิธี Simulated Annealing 

ร ่วมกับการวิเคราะห ์ความเหมาะสมของ 

ผังโรงงานด้วยวิธีการวิเคราะห์ผังโรงงานแบบ 

โรบัสนั้น สามารถออกแบบแผนผังโรงงาน 

ที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีโดย ลดการ

เปล่ียนแปลงผังโรงงานระหว่างปี และสามารถ

รองรับกับความต้องการสินค้าที่ผันแปรใน 

แต่ละช่วงเวลาได้และท�าให้ระยะทางการ

เคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ระหว่างแผนกโดยรวม 

ลดลงได้ถึงร้อยละ 23.46 เนื่องจากวิธีการ 

ที่น�าเสนอในงานวิจัยนี้ เป็นเพียงการหาค�าตอบ

ที่เหมาะสม ยังไม่ใช่ค�าตอบที่ดีที่สุด ดังนั้น  

หากมีการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรน�าเข้า หรือ

พิจารณาวิธีการหาค�าตอบด้วยวิธีอื่นๆ อาจจะ

สามารถพัฒนาคาตอบที่ได ้ให ้เข ้าใกล้กับ 

คาตอบที่ดีที่สุด Optimal Solution ได้มากขึ้น
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และบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจชุมชน

ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ ์
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

The	role	of	OTOP	producers	in	Mae	Hong	Son	province	in	building	economic	
value, with the participation of other stakeholders, 

in communities through the use of production innovation

ชุติมันต์ สะสอง

Chutimun Sasong
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

e –mail : chutimun24@gmail.com

บทคัดย่อ

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาสภาพการด�าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของผู้ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2) ศึกษาบริบทความเหมือน

และความแตกต่างของโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อย ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ (3) ศึกษาหาความสัมพันธ์ของรูปแบบการสร้าง

มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์เชงิสร้างสรรค์ กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูป้ระกอบการ

ผลติภณัฑ์ OTOP ระดบั 1 - 3 ดาว จ�านวน 100 คน เครือ่งมอืวจิยั คอื แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบและความ

สัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาด้วยโปรแกรมทางสถิติ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ด้วยเนื้อหา

 ผลการวิจัย พบว่า (1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมด�าเนินงานกับผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทางความคิดที่ต่อยอดมาจากภูมิปัญญา 

ท้องถิน่ แต่ยังไม่ได้คดิค้นนวตักรรมใหม่ ๆ  มาใช้ในการผลติ (2) โครงการผลติภณัฑ์ชมุชนและท้องถิน่ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อย ต่างมุ่งเน้นน�านวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ในการผลติสนิค้าของตนเพือ่ให้กจิการสามารถขายสนิค้ามกี�าไร และด�ารงอยูร่อด

ได้ในธุรกิจ (3) รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 

OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
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แม่ฮ่องสอนมคีวามสมัพนัธ์กนั โดยโมเดลการวดัมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ท่ี Chi-square 

= 23.044, Chi-square/df = 1.440, df = 16, p = .113, GFI = .953, CFI = .988, RMR = .029, 

RMSEA = .067, NFI = .963

ค�ำส�ำคัญ : การมีส่วนร่วม บทบาทผู้ประกอบการ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์

ABSTRACT

This research is focused on OTOP producers in Mae Hong Son province and aims: 

(1) to investigate the participation of stakeholders in the producers’ operations; (2) to compare 

the role of community and regional producers, small- and medium-sized enterprises, and 

community and micro-enterprises in building economic value in the community through the 

use of innovation and creativity; and (3) to research the relationships between the types of 

innovation used. The research group comprised 100 OTOP producers, rated with between 

1 and 5 stars. The research tools used were questionnaires, which were analyzed with 

descriptive statistics, Percentage, mean, standard deviation, and factor and correlation 

analysis through the use of Statistical software, and interviews, which were investigated with 

content analysis.

The research findings are that: (1) public and private organizations cooperate with OTOP 

producers through procedures that involve the application of local wisdom but they have yet 

to develop innovations to apply to production; (2) community and regional producers, small- 

and medium-sized enterprises, and community and micro-enterprises all emphasize the 

application of innovation to production processes as a way of staying in business and of 

increasing profits; and (3) the types of participation of stakeholders and the role of OTOP 

producers in building value for the community through innovation showed the following 

empirical relationships: Chi-square = 23.044, Chi-square/df = 1.440, df = 16, p = .113,  

GFI = .953, CFI = .988, RMR = .029, RMSEA = .067, NFI = .963.

Keywords : Participation, The Role Entrepreneurs, Economic value, Production Innovation
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บทน�า

ในสถานการเศรษฐกิจโลกทีเ่กดิเปลีย่นแปลง

อย ่างรวดเร็วและมีการแข ่งขันกันมากขึ้น 

ผู ้ประกอบการไม่ว ่าจะเป็นผู ้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง 

ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยวและ 

ระดับชุมชนที่ท�าธุรกิจ ผู ้ประกอบการเหล่านี้ 

มีอ�านาจและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ เนื่องจากทักษะของพวกเขาท�า 

ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา 

นอกจากนัน้ยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกจิและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

(Bruque and Moyano, 2007) 

ส�าหรับในประเทศไทยผู ้ประกอบการ 

ได้รบัความสนใจมากจากรฐับาล เป็นทีเ่ชือ่กนัว่า 

การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศส่วนหนึ่ง 

ม า จ า ก แ ร ง ผ ลั ก ดั น ข อ ง ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

(Thechatakerng 2012, 2009; Jansen et al, 

2004; Carree, Van and Thurik, 2002)  

จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยมจี�านวนผูป้ระกอบการ

ที่หลากหลายไม ่ว ่าจะเป ็นผู ้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบ

การวิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยวและระดับชุมชน 

วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises : MEs) 

และโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One 

Tambon One Product: OTOP) กจิการดงักล่าว

เป็นธุรกิจในระดับจุลภาคที่สร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจให้กับประเทศ ฉะนั้นหากผู้ประกอบ

การเหล่านี้ต้องการประสบความส�าเร็จในธุรกิจ

จะต้องพัฒนาความรู ้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจน

สร้างการเรียนรู ้จากพันธมิตรในท้องถิ่นและ

ค�านึงถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขสภาพภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

และการสรรค์สร้างกิจกรรมในชุมชนเป็นส�าคัญ 

(Minnitti and Bygrave, 2001, pp.15-16) 

นอกจากนี้ รั ฐบาลไทยมุ ่ ง ใช ้ กลไก 

ด้านเศรษฐกิจผ่านการลงทุนของผู้ประกอบการ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและประยุกต์ใช ้

จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต

และภูมิปัญญา เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด

เพิ่มขึ้น ภายใต้นโยบายส�าคัญของรัฐบาล 

“โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One 

Tambon One Product: OTOP)” หรือปัจจุบัน

นี้เปลี่ยนชื่อเป็น “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

(Outlet To On-Shelf Peer working: OTOP)” 

ส�าหรบัธรุกจิ OTOP ของกลุ่มจงัหวดัภาค

เหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง 

และล�าพูน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2557, 

ออนไลน์) มธีรุกจิ OTOP เกดิขึน้เป็นจ�านวนมาก 

และในปี 2553 กรมพฒันาชมุชนได้เริม่ด�าเนนิการ

โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่ งต�าบล หนึ่ ง

ผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : 

OPC) ภายใต้นโยบายรัฐบาลท่ีใช้ชื่อ OTOP  

ท่ีมุ่งเป้าหมายสู่การสร้างรายได้และก�าไรให้กับ

ชุมชนของตนเอง (กัลยาณี สูงสมบัติ, 2554) 

ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ ่องสอนมีจ�านวน 

ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ท่ีจดทะเบียน 

จ�าแนกตามประเภทผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ 

จ�านวน 7 อ�าเภอ มี 3 ประเภท รวมทั้งสิ้นจ�านวน 

266 ราย มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 511 ผลิตภัณฑ์ 

โดยได้รับคัดสรรฯ อยู่ในระดับ 5 ดาว จ�านวน  

11 กลุ่ม ระดับ 4 ดาว จ�านวน 39 กลุ่ม ระดับ  
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3 ดาว จ�านวน 10 กลุ่ม ระดับ 2 ดาว จ�านวน  

9 กลุ่ม และระดับ 1 ดาว ไม่มี (ส�านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556) 

จะเหน็ได้ว่าผลติภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ

อยู่ในระดับ 5 ดาว มีจ�านวน 11 กลุ่ม นับว่าเป็น

จ� านวนที่น ้อยมาก เมื่ อ เทียบกับจ�านวน 

ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน จ�านวน  

266 ราย ฉะนั้น การที่จะใช้กระบวนการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาขับเคลื่อนและ

ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ทีอ่ยูใ่นกลุม่

ระดบั 1-3 ดาว เกดิการพฒันาไปสูร่ะดบั 4-5 ดาว 

ได้นั้น ต้องพัฒนาตัวผู ้ประกอบการ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน แม้กระทั้ง

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให ้สวยงาม รวมถึง 

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลผลิตด้วยนวัตกรรม 

ที่เกิดจากการบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องให้เกดิการพฒันาและยกระดบั

ผลิตภัณฑ์ OTOP สู ่สากลและพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs 

ได้อย่างไร ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท�าให้ผู ้วิจัย 

มีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

เกี่ยวข ้องและบทบาทของผู ้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจชุมชนด ้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ  ์

เชิงสร้างสรรค์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี ้

เพือ่เป็นการยกระดบัผลติภณัฑ์ให้ก้าวไปสูร่ะดบั 

4-5 ดาว ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 

อันเป็นรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตและ

พฒันาเข้าสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาสภาพการด�าเนนิงาน และ

การมีส ่วนร ่วมของผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้องกับผู ้

ประกอบการผลิตภัณฑ ์  OTOP จั งหวัด

แม่ฮ่องสอน

 2. เพื่อศึกษาบริบทความเหมือนและ

ความแตกต่างของโครงการผลติภณัฑ์ชมุชนและ

ท้องถิ่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อย ในการ

สร ้างมูลค ่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด ้วย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

 3. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของรูป

แบบการสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิชมุชนด้วย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชงิสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่ได้รับ

 การวิจัยในคร้ังน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ดัง

ต่อไปนี้ 

 1. มีการเผยแพร่ความรู ้ในรูปแบบ

รายงานการวิจัย วารสารวิชาการ

 2. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ที่มีการส่งเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 3. ตอบสนองกลยุทธ์จังหวัดด้านการ 

ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้

มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ

 4. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ

พึ่งตนเองได้มากขึ้น

 5. ระบบเศรษฐกจิในชมุชนมคีวามเข้มแขง็
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การด�าเนินการวิจัย

 วธิดี�าเนนิการวจิยัเป็นการวจิยัแบบผสม 

(mixed-methods research) โดยผสมระหว่างการ

วจิยัเชงิคณุภาพ (qualitative research) ใช้การ

สมัภาษณ์เชิงลึก เวทีเสวนากลุม่ย่อย ส่วนการวจิยั

เชงิปรมิาณ (quantitative research) ใช้แนวทาง

การวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) การวิจัย

นีไ้ด้พฒันามาจากการรวบรวมข้อมลูบนพืน้ฐาน

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัผูป้ระกอบการ

ผลติภณัฑ์ OTOP ในบทที ่2 รวมถงึการพัฒนากร

อบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้

ประกอบการผลติภณัฑ์ OTOP ทีจ่ดทะเบียนทัง้ 3 

ประเภท คอื (1) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน (2) ผูผ้ลติชมุชน

ทีเ่ป็นเจ้าของรายเดยีว และ (3) ผูผ้ลติวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จ�านวน 2 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมือง และอ�าเภอ

ปางมะผ้า จ�านวนทั้งสิ้น 130 ราย ใช้วธิกีาร

ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ Darwin Hendel 

ขนาดกลุ่มประชากรทีป่ระมาณ 130 คน ใช้กลุม่

ตัวอย่างจ�านวน 97 คน เพื่อป้องกันการเก็บ

ข้อมลูทีค่ลาดเคลือ่น ผูว้จิยัจงึก�าหนดขนาดกลุม่

ตวัอย่างที ่100 คน (มนสั สวุรรณ, 2556, หน้า 70)

เครือ่งมอืวจิยั ได้แก่ (1) แบบสอบถาม และ (2) แบบ

สมัภาษณ์ ทีส่ร้างขึน้จากการศกึษาแนวความคดิ 

ทฤษฎ ีเอกสารต่าง ๆ  และงานวจิยัทัง้ในและต่าง

ประเทศทีเ่กีย่วข้อง และตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่

หาความเชื่อถือได้ (Reliability) ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธ์ (Alpha Coefficient) ของครอน บาค 

จ�านวน 3 ปัจจัย คือ (1) บทบาทผู้ประกอบการ 

มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ .788 (2) นวัตกรรม

ผลติภณัฑ์ มค่ีาความเชือ่ถอืได้เท่ากบั .796 และ 

(3) มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ มค่ีาความเชือ่ถอืได้

เท่ากบั .845 ข้อค�าถามใช้มาตรวดัแบบลเิกริต์ 5 

ระดับ (5-point Likert Scale) คือ 1 หมายถึง 

น้อยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอื สถติิ

เชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์

เส ้นทางความสัมพันธ ์ตามตัวแบบสมการ

โครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) 

ด้วยโปรแกรม AMOS

ผลการวิจัย

 ผลการวิจยัเชงิคณุภาพ พบว่า สภาพการ

ด�าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบ

การผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ด�าเนินการผลิต

ภำพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP
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ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงตัวสินค้าอย่าง

เดยีวเท่านัน้ แต่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ OTOP 

ได้ใช้กระบวนการหลอมรวมความคิดความเชื่อ 

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษ การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี  การต ่อยอดภูมิป ัญญาท ้องถิ่น  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับหน่วยงานองค์กร 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผลผลิตกลายเป็นผลิตภัณฑ์

ชมุชนทีม่คีณุภาพ มเีอกลกัษณ์ มจีดุเด่น จดุขาย 

ทีรู่จ้กักนัแพร่หลายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

(หลี วราฤทธ์ิหิรัญกุล, 2559, สัมภาษณ์) 

กระบวนการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใช้ในกิจการ

ของผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ OTOP ทีผ่่านมายงั

ไม่มีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จในการ

ท�างาน เนื่องจากขาดความเข้าใจในเรื่องดังนี้  

(1) การเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมหรือสภาพ

ภายนอกองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพ่ือเกิดการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม (2) การเข้าใจ

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรว่ามีความพร้อม 

ในการที่จะสร้างนวัตกรรมองค์กรหรือไม่ เช่น  

เงินทุน และตัวบุคลากร เป็นต้น (3) การสร้าง

ความเข้าใจกับทุกฝ่ายในองค์กรธุรกิจตั้งแต่

ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ 

เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปใน

ทิศทางเดยีวกัน และป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้

จากบุคลากรบางกลุ่มที่ไม่สามารถยอมรับกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ (4) นวัตกรรม 

ทีท่�านัน้สามารถทีจ่ะท�าได้ในความเป็นจรงิ และ

เป็นประโยชน์ต่อองค์กร (ทุนรินทร์ ศิริ-ยานนท์, 

2559, สัมภาษณ์ )นอกจากนี้การมีส่วนร่วม 

จากผู ้มีส ่ วนเกี่ ยวข ้องกับผู ้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์OTOP พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ OTOP ได้แก่ ส�านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ ่องสอน ส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส�านักงาน

พาณิชย ์จั งหวัดแม ่ฮ ่องสอน หอการค ้า 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถาบันการศึกษา  

อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัย 

แม่ฮ่องอสน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

 บริบทความเหมือนและความแตกต่าง

ของโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ

ชุมชน และวสิาหกจิรายย่อย ในการสร้างมูลค่า

เพิ่ มทาง เศรษฐกิจชุมชนด ้ วยนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน พบว่า กิจการดังกล่าวข้างต้น 

ต่างน�านวตักรรมผลิตภณัฑ์เข้ามาใช้ในการผลิต

สินค้าของตนเพื่อให้กิจการสามารถขายสินค้า 

มกี�าไร และด�ารงอยูร่อดได้ในธรุกจิ อกีทัง้การน�า

นวตักรรมผลิตภณัฑ์มาใช้น้ันจะท�าให้กจิการของ

ตนมีความสามารถในการสร้างความได้เปรียบ

ต่อคู่แข่งขัน มียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิด

ก�าไรเพิ่ม กระท่ังสามารถขยายกิจการของ 

ตนเองได้ในท่ีสุด โดยมีความแตกต่างในด้าน

วัตถุประสงค์ ด้านกฎหมายหลัก ด้านหน่วยงาน

หลัก ด้านลักษณะของผู้ประกอบการ และ 

ด้านประเภทของกิจการ

 ผลการวจิยัเชงิปรมิาณ พบว่า ผูป้ระกอบ

การผลิตภัณฑ์ OTOP มีจ�านวนทั้งสิ้น 100 คน 

ส ่วนใหญ่เป ็นเพศหญิงมากกว ่าเพศชาย  

โดยมอีายรุะหว่าง 41 – 50 ปี มากทีส่ดุ รองลงมา

มีอายุ 31 – 40 ปี และ 51 – 60 ปี ตามล�าดับ  
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มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด 

รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

ล�าดับ

 ข ้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาการ 

จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่า ส่วนใหญ่

จดทะเบียน 8 ปี ขึ้นไป รองลงมาจดทะเบียน  

6 – 8 ปี และจดทะเบียน 3 – 5 ปี ตามล�าดับ  

โดยจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นประเภทกลุ ่ม 

ผู้ผลิตชุมชน รองลงมาเป็นประเภทผู้ผลิตชุมชน

ที่เป็นเจ้าของรายเดียว และเป็นประเภทผู้ผลิต

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามล�าดับ 

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ระดับดาว 2 ดาว  

รองลงมาระดับ 1 ดาว และระดับ 3 ดาว ตาม

ล�าดับ โดยมีผลการด�าเนินธุรกิจที่ผ ่านมา 

ส่วนใหญ่คงที่ รองลงมามีก�าไร ตามล�าดับ

 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ 

การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยันและ 

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า  

ค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 

พบว่า บทบาทผูป้ระกอบการมคีวามสมัพนัธ์ทาง

บวกกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติ ิ(p<.05) บทบาทผู้ประกอบการมคีวาม

สัมพันธ์ทางบวกกับมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  (p<.05) และ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p<.05)

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของ 

รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิชุมชน

ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ พบว่า 

ค่าสถิติความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทุกค่า ดังนี้ 

ตารางที่	 1 ตัวแบบมาตรวัดของรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

ตัวแปร χ2 χ2/df df p-Value GFI CFI RMR RMSEA แปลผล

RIV model 23.044 1.440 16 .113 .953 .988 .029 .067 Accept

 จากตารางที ่1 ค่าไคสแควร์ (χ2) เท่ากบั 

23.044 อัตราส่วนของไคสแควร์ กับ degree of 

freedom (χ2/df) เท่ากับ 1.440 ค่าสถิติทดสอบ 

p-value เท่ากับ .113 ค่าสถิติวัดระดับความ

กลมกลืน goodness of fit index (GFI) เท่ากับ 

.953 ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนเปรียบ

เทยีบ comparative fit index (CFI) เท่ากบั .988 

ค่าสถิติวัดความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรูป

ของรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของเศษเหลือใน

รูปคะแนนมาตรฐาน root mean square 

residual (RMR) เท่ากับ .029 ค่าความคลาด

เคล่ือนของตัวแบบในรูปของรากของค่าเฉล่ีย

ก�าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 

root mean square error of approximation 

(RMSEA) เท่ากับ .067 และดัชนีวัดความ

สอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ normal fit index (NFI) 

เท่ากับ .963 ตามล�าดับ ดังภาพที่ 2
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อภิปรายผล

 ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ ์  OTOP  

มีจ�านวนทั้งสิ้น 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 

มากที่สุด รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี และ 51 – 

60 ปี ตามล�าดับ มีระดับการศึกษาต�่ากว่า

ปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมามีการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีตามล�าดับ

 ข ้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาการ 

จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่า ส่วนใหญ่

จดทะเบียน 8 ปี ขึ้นไป รองลงมาจดทะเบียน  

6 – 8 ปี และจดทะเบียน 3 – 5 ปี ตามล�าดับ  

โดยจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นประเภทกลุ ่ม 

ผู้ผลิตชุมชน รองลงมาเป็นประเภทผู้ผลิตชุมชน

ที่เป็นเจ้าของรายเดียวและเป็นประเภทผู้ผลิต

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามล�าดับ 

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ระดับดาว 2 ดาว  

รองลงมาระดับ 1 ดาว และระดับ 3 ดาว  

ตามล�าดับ โดยมีผลการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่คงที่ รองลงมามีก�าไร ตามล�าดับ

 ระดบัความคดิเหน็ต่อบทบาทผูป้ระกอบ

การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .495) ส�าหรับ 

ผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านได้เข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ  เช่น การอบรม สัมมนา เพือ่หาความรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ด้านให้ความส�าคัญมาก

ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพ 

ทีโ่ดดเด่นกว่าคูแ่ข่งขนั อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 
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มลูคา่เพิ่มเศรษฐกิจชมุชนอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิต ิ(p<.05) และนวตักรรมผลติภณัฑ์มี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัมลูคา่เพิ่ม

เศรษฐกิจชมุชนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

(p<.05) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

สํารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและ

การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างของ

รูปแบบการสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ

ชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์เชิง

สร้างสรรค์  พบวา่ คา่สถิตคิวามสอดคล้อง

กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับ

ได้ทกุคา่ ดงันี ้ 

 

ตารางที่ 1  ตวัแบบมาตรวดัของรูปแบบการสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจชมุชนด้วยนวตักรรม 

ผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

ตัวแปร χ2 χ2/df df p-Value GFI CFI RMR RMSEA แปลผล 

RIV model 23.044 1.440 16 .113 .953 .988 .029 .067 Accept 

 

จากตารางท่ี 1 คา่ไคสแควร์ (χ2) 

เท่ากบั 23.044 อตัราสว่นของไคสแควร์ กบั 

degree of freedom (χ2/df) เท่ากบั 1.440 

คา่สถิตทิดสอบ p-value เท่ากบั  .113 

คา่สถิตวิดัระดบัความกลมกลืน goodness 

of fit index (GFI) เท่ากบั .953 คา่สถิตวิดั

ระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

comparative fit index (CFI) เท่ากบั .988 

คา่สถิตวิดัความคลาดเคล่ือนของตวัแบบใน

รูปของรากของคา่เฉล่ียกําลงัสองของเศษ

Chi-square= 23.044, Chi-square/df= 1.440 , df= 16, p= .113,  

GFI= .953, CFI= .988, RMR= .029, RMSEA= .067, NFI= .963 

ภาพที่ 2 คา่สถิตแิสดงความสอดคล้องของตวัแบบมาตรวดัการสร้างมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกิจ

ชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

Chi-square= 23.044, Chi-square/df= 1.440 , df= 16, p= .113, 

GFI= .953, CFI= .988, RMR= .029, RMSEA= .067, NFI= .963

ภาพที่ 2 ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของตัวแบบมาตรวัดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชน

ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
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= 4.33) ด้านการคิด แสวงหาโอกาส และหาวิธี

การต่าง ๆ  เพือ่ให้กจิการมคีวามเจรญิเตบิโตมาก

ยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23) ด้าน

ได้คิด แสวงหาโอกาส และหาวิธีการต่าง ๆ  

เพื่อให้กิจการมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น  

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) และด้านการ

ประเมินและสรุปผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  

= 3.91) ตามล�าดับ

 สอดคล้องกบัแนวคดิของ Miller (1983, 

pp. 770-791) กล่าวว่า ประกอบการต้องมี

บทบาทที่ส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง และ 

มีการบริหารงานในเชิงรุกโดยอาศัยความ

สามารถในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

น�าไปสู่การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย เพ่ือสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันเสมอ และต้องมี

การพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการ บูรณาการ 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

 ระดับความคิด เห็นต ่ อนวั ตกรรม

ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

3.94 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน = .524) ส�าหรบั

ผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า กลุ ่ม

ตัวอย ่าง มีความคิดเห็นด ้านปรับเปลี่ ยน

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ท่ี

แตกต่างไปจากเดิม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

= 4.18) ด้านปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มี

ความแตกต่างให้เหนอืกว่าคูแ่ข่งขนั อยูใ่นระดบั

มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.12) ด้านใช้บรรจภุณัฑ์อาหาร

ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายง่าย  

อยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92) ด ้าน

ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัย (ตรงกับสไตล  ์

ความนยิมในปัจจบุนั) อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 

= 3.75) และด้านได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน

การผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73) ตามล�าดับ

 สอดคล้องกบัแนวคดิของ Shoon-hoven, 

Eisenhardt and Lyman (1990) กล่าวว่า  

การสร้างสรรค์สินค้าที่มีความแตกต่างเหนือ 

คู่แข่งขันน้ันต้องน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา 

ปรับเปล่ียนเป็นสินค้าใหม่ท่ีดีกว่าหรือทันสมัย

กว่า นอกจากน้ันต้องถ่ายทอดนวัตกรรมให้กับ

สมาชิกกลุ่ม รวมทั้งต้องมีนโยบายในการน�า

นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ OTOP  

ท้ัง น้ีต ้องใช ้นวัตกรรมในการพัฒนาตลาด 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมด้วย 

 ระดับความคิดเห็นความคิดเห็นต่อ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน โดยรวม 

อยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39 ค่าส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน = .536) ส�าหรับผลการ

พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง 

มีความคิดเห็นด้านการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ของชุมชนมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อวาง

จ�าหน่ายแก่ลูกค้า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

4.66) ด้านการน�านวัตกรรมมาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและมีราคาท่ีเพิ่มขึ้น 

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.58) ด้านการ 

เข้ามาสนับสนุนจากทุกภาคส่วนช่วยส่งเสริม

กจิกรรมการค้าในชมุชนให้ดขีึน้ อยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.44) ด้านชุมชนเพิ่มช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด

สนับสนุน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.36) 

และด้านผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP  



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
33

ในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อยู ่ในระดับมาก  

(ค่าเฉลี่ย = 3.91) ตามล�าดับ

 สอดคล้องกบัแนวคดิของ วลิาวณัย์ มอีนิ

ถา (2553) กล่าวว่า การด�าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจต ่าง ๆทั้งด ้านอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม การบริการ การบริโภค การผลิต 

และการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมี

ส ่วนร ่วมในการแก ้ไขป ัญหาพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกจิของ ชมุชนนัน้ คอืให้มส่ีวนร่วมคดิร่วม

ท�า ร่วมรับผลประโยชน์จากการใช้ทุนของชมุชน 

โดยสมาชกิในชมุชนจะเป็นผูต้ดัสนิเองว่าจะผลติ

อะไรบ้างตามศักยภาพและทุนประเภทต่าง ๆ  ที่

มอียู ่โดยมคีรอบครวั เป็นหน่วยการผลติแรงงาน

ของสมาชกิในครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสุด 

เน้นการพึ่งแรงงานของคนในครอบครัว พึ่ง

ทรัพยากรท่ีมใีนท้องถิน่ พึง่ตนเองและพึง่กนัเองใน

ชมุชน
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ตดัสนิเองวา่จะผลติอะไรบ้างตามศกัยภาพ

และทนุประเภทตา่ง ๆ ท่ีมีอยู ่โดยมี

ครอบครัว  เป็นหนว่ยการผลติแรงงานของ

สมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุ 

เน้นการพึง่แรงงานของคนใน ครอบครัว พึง่

ทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ิน พึง่ตนเองและพึง่กนัเอง

ในชมุชน 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

สํารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและ

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของโมเดล

การมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องและบทบาท

ของผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ OTOP ในการ

สร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจชมุชนด้วย

นวตักรรมผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดั

แมฮ่อ่งสอน พบวา่ คา่สถิตคิวามสอดคล้องกบั

ข้อมลูเชิงประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ทกุ

คา่ ดงันี ้คา่ไคสแควร์ (χ2) เท่ากบั 23.044 

อตัราสว่นของไคสแควร์ กบั degree of freedom 

(χ2/df) เท่ากบั 1.440 คา่สถิตทิดสอบ p-value  

เท่ากบั .113 คา่สถิตวิดัระดบัความกลมกลืน 

goodness of fit index (GFI) เท่ากบั .953 

คา่สถิตวิดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

comparative fit index (CFI) เท่ากบั .988 

คา่สถิตวิดัความคลาดเคล่ือนของตวัแบบใน

รูปของรากของคา่เฉล่ียกําลงัสองของเศษ

เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน root mean 

square residual (RMR) เท่ากบั .029 คา่

ความคลาดเคล่ือนของตวัแบบในรูปของ ราก

นวตักรรมผลติภณัฑ์ 

บทบาทผู้ประกอบการ มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกิจ  

แสวงหาโอกาส และหาวิธีการ

ต่าง ๆ เพ่ือให้กิจการมีความ

เจริญเติบโตมากยิ่งขึน้ 

ศกึษาค้นคว้า ทดลอง เพ่ือ

ผลิตสินค้าหรือบริการรูปแบบ

ใหม่ให้มีคณุภาพดีขึน้ 

ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ท่ี

แตกต่างไปจากเดิม 

การเข้ามาสนบัสนนุจากทกุ

ภาคส่วนช่วยสงเสริมกิจกรรม

การค้าในชมุชนให้ดีขึน้ 

นําภมิูปัญญาท้องถ่ินของ

ชมุชนมาสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑ์เพ่ือวางจําหน่าย

 

นํานวตักรรมมาสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑ์ให้มีมลูค่าเพิม่และ

มีราคาท่ีสงูขึน้ 

ชมุชนเพิม่ช่องทางการจดั

จําหน่าย โดยการจดักิจกรรม

ทางการตลาดสนบัสนนุ 

ผลิตภณัฑ์มีความร่วมสมยั 

(ตรงกบัสไตล์ท่ีเป็นท่ีนิยม 

ในปัจจบุนั) 

ผลติภณัฑ์ได้นําเทคโนโลยีเข้า

มาใช้ในการผลิตและ

ออกแบบผลติภณัฑ์ 

.82 
.79 

.74 
.59 

.50 

.29 .85 

.55 

.78 

.96 

.82 

.90 

ภาพที่ 3 แบบจําลองการสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจชมุชนด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์เชิง

สร้างสรรค์ 
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 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการ

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของโมเดล 

การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องและบทบาท

ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในการ 

สร ้างมูลค ่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด ้วย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน พบว่า ค่าสถิติความสอดคล้องกับ

ข้อมลูเชงิประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ทีย่อมรบัได้ทกุค่า 

ดงันี ้ค่าไคสแควร์ (χ2) เท่ากบั 23.044 อัตราส่วน

ของไคสแควร์ กับ degree of freedom (χ2/df) 

เท ่ากับ 1.440 ค ่าสถิติทดสอบ p-value  

เท่ากับ .113 ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน 

goodness of fit index (GFI) เท่ากับ .953  

ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

comparative fit index (CFI) เท่ากับ .988  

ค่าสถิติวัดความคลาดเคลื่อนของตัวแบบใน 

รูปของรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของเศษเหลือ

ในรูปคะแนนมาตรฐาน root mean square 

residual (RMR) เท่ากับ .029 ค่าความคลาด

เคลื่อนของตัวแบบในรูปของรากของค่าเฉลี่ย

ก�าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 

root mean square error of approximation 

(RMSEA) เท่ากับ .067 และดัชนีวัดความ

สอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ normal fit index (NFI) 

เท่ากับ .963 ตามล�าดับ งานวิจัยนี้จึงได้ทฤษฎี

ฐานรากขึ้นมาใหม่ น�าเสนอดังภาพที่ 

ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาใน

ประเด็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อขยายฐานตลาดไปยัง 

ต่างประเทศ ซึ่งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น

ที่ยอมรับในเวทีระดับโลกต่อไป

 2. ควรศึกษาแนวทางและรูปแบบใน

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน  

เพื่อคนในชุมชนมีรายได้ เศรษฐกิจชุมชนม ี

ความเข้มแข็งและเกิดการพึ่งตนเองได้อย่าง 

ยั่งยืนต่อไป

บรรณานุกรม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 

(2557).  การลงทะเบียนผู ้ ผลิต	 

ผู้ประกอบการ	 OTOP. ค้นเมื่อ 26 

มกราคม 2558, จาก http://113.53.241 

.24/MainMenu/. 

กัลยาณี สูงสมบัติ. (2554). ค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 

2557, จาก http://uhost.rmutp.ac.th/

kanlayanee.so/L6/6-2-3.html. 

ทุนรินทร์ ศิริยานนท์. (2559). ผู้ประกอบการ 

OTOP อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน. สมัภาษณ์,  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559.

มนตร ีพริยิะกลุ. (2553). ตวัแบบเส้นทางก�าลงัสอง

น้อยทีส่ดุบางส่วน Partial Least Square 

Path Modeling (PLS Path Modeling). 

การประชุมวิชาการสถิติและสถิติ

ประยุกต์ ครั้งที่ 11 ประจ�าปี 2553.

วลิาวณัย์ มอีนิถา. (2553). การพฒันาเศรษฐกจิ

ชุมชน กรณีศึกษา อ�าเภอท ่าปลา  

จังหวัดอุตรดิตถ์. จุลนิพนธ์ปริญญา

เศรษฐศาสตร์บณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่.



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
35

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน. 

(2556).	 สรุปผลการด�าเนินงาน

กิจกรรมหนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สืบค้นเมื่อ 16 

ธันวาคม 2557, จาก http://maehong 

son.cdd.go.th/index.php?start=54. 

หลี วราฤทธิ์หิรัญกุล. (2559). ผู้ประกอบ OTOP 

อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน. สัมภาษณ์, 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559.

Boomsma, A., & Hoogland, J. J. (2001).  

The	robustness	of	LISREL	modeling	

revisited.	In	R.	Cudeck,	S.	du	Toit,	

&	 D.	 Sörbom	 (Eds.),	 Structural	

equation	 modeling:	 Present	 and	

future:	A	Festschrift	in	honor	of	Karl	

Jöreskog (pp. 139–168). Chicago: 

Scientific Software International.

Bruque, S. and Moyano, J. 2007 Organisational 

Determinants of Information Technology 

Adoption and Implementation in 

SMEs: The Case of Family and 

Cooperative Firms. Technovation.  

27 May. 

Carree, M. , Van Stel, A. , Thurik, R. , & 

Wennekers, S. (2002). Economic 

deve lopmen t  and  bus iness 

ownership: an analysis using data of 

23 OECD countries in the period 

1976-1996,  Sma l l  Bus iness 

Economics, 19(3): 271-290.

Janssen, I. , Krabbendam, L. , & Bak, M. 

(2004). Childhood abuse as a risk 

factor for psychotic experiences. 

Acta Psychiatrica Scandinavica, 109: 

38-45. 

Lingard, H. , & Rowlinson, S. (2005). 

Occupational Health and Safety in 

Construction Project Management. 

Oxon: Spon Press.

Miller, G. R. (1983). The correlation of 

entrepreneurship in three types 

entrepreneurial firms: Management 

Science, 29(2): 770-791.

Minnitti M. , & Bygrave, W. D. (2001). A 

dynamic model of entrepreneurial 

learning. Entrepreneurship	 Theory	

and Practice, 25(3): 15-16.

Shoonhoven, C. , Eisenhardt, K. , & Lyman, 

K. (1990). Speeding products to 

market; waiting time to first product 

i n t r o d u c t i o n  i n  n e w  fi r m s . 

Administrative Science Quarterly, 

35(1): 177-207. 

Thechatakerng, P. (2009). Determinants of 

micro-entrepreneurs innovation, 

Paper	 presented	 in	EDP	workshop, 

Barcelona, April 2 – 3, Spain.



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.1 January - June 2017
36

Thechatakerng, P. (2012). Thai immigrant 

entrepreneurs in New Zealand, 

contemporary research on E-business 

t e c h n o l o g y  a n d  s t r a t e g y 

communicat ions in computer  

and information science, Springer 

Heidelberg	 Dordrecht,	 London, 

New York.

Westland, J. C. (2010). Lower	Bounds	on	

Sample	Size	in	Structural	Equation	 

Modeling. Published in Electronic 

C o m m e r c e  R e s e a r c h  a n d 

Applications, forthcoming.



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
37

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	กับพฤติกรรมการติดตามรายการ	

“คืนความสุขให้คนในชาติ”
The	Relationship	between	Attitudes	toward	the	Government	and	General	

Prayuth Chan-ocha, the Prime Minister and Viewing Behaviors of the Program 
“Return	Happiness	to	Thai	Citizens”

เสรี วงษ์มณฑา1*, ชุษณะ เตชคณา2

Seri Wongmonta1, Jusana Techakana2

1วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail : aerm2503@yahoo.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ที่จะ (1) ศึกษาพฤติกรรมการติดตามรับชมรายการ  

“คนืความสขุให้คนในชาต”ิ ทีน่�าเสนอโดยนายรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ของกลุม่ประชาชน

ท่ีมทีศันะทางการเมอืงทีห่ลากหลาย และ (2) วเิคราะห์ผลของการตดิตามรบัชมในเรือ่งทศันคตทิีม่ต่ีอ

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  (3 )  เพื่ อน�าไปสู ่การปรับปรุงแนวทางการด�า เ นินรายการ 

ดังกล่าวให้มีผลในการสร้างความนิยมให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบ

ส�ารวจเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพ 400 คน 

ในเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มเขต 10 เขตในกรุงเทพมหานครจากพื้นที่ 50 เขต แล้วเก็บ

ตัวอย่างแบบสะดวกเขตละ 40 คน กรอบทฤษฎีในการวิจัยคร้ังน้ีคือ Cognitive Dissonance 

(Festinger), Media Exposure (Finn), The Effects of Mass Communication (Klapper), Agenda 

Setting (McComb and Shaw, The Uses and Gratifications of Mass Media (McQuail and 

Gurevitch) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับชมรายการดังกล่าวโดยความบังเอิญ

มากกว่าตั้งใจ และเห็นว่ารายการดังกล่าวควรจะออกอากาศในช่องของรัฐบาลเท่าน้ัน และเวลาใน

การน�าเสนอควรจะเป็น 30 นาที โดยให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาระที่พูดมา

ร่วมน�าเสนอ ประชาชนที่ติดตามดูรายการน้ีได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง แต่ไม่ค่อยได้น�าไปใช้

ประโยชน์ทางอ่ืน เช่นไม่ได้น�าไปเป็นบทสนทนากบัผูอ้ืน่ ไม่ได้น�าไปเป็นข้อแนะน�าในการปฏบิตัติน ใน

การทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ การสังกัดพรรค และการได้ติดตาม 

รบัชมมคีวามสมัพันธ์กบัทศันคตทิีมี่นายกรฐัมนตรแีละรฐับาล คนทีม่อีายมุาก คนทีม่รีายได้ปานกลาง
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ถึงสูง คนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คนที่ท�าอาชีพส่วนตัว คนที่เป็นข้าราชการ คนที่เป็น

พนักงานรัฐวิสาหกิจ คนที่เป็นพนักงานเอกชน คนที่เป็นเกษตรกร คนที่เป็นกรรมกร คนที่สังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์ และคนที่ไม่สังกัดพรรคใดเลย มีความชื่นชมยกย่อง พอใจ และมั่นใจในการท�างานของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมากกว่าคนที่มีอายุน้อย คนที่มีการศึกษาน้อย คนที่มีรายได้น้อย คนที่เป็น

นักศึกษา และคนที่สังกัดพรรคเพื่อไทย รายการดังกล่าวตอกย�้าทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อนายกรัฐมนตรี

และรัฐบาลได้ แต่ไม่อาจะเปลี่ยนใจคนที่มีทัศนคติเชิงลบต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ สิ่งที่ควร

ปรับปรุงคอืท�ารายการให้สัน้ลงไม่เกนิ 30 นาท ีและควรจะออกอากาศเฉพาะช่องทีเ่ป็นของรฐัคอื ช่อง 

5 ช่อง 9 และช่อง 11 เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และควรให้มีรัฐมนตรีคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานมา

ร่วมเป็นผู้น�าเสนอด้วย ในขณะเดยีวกนัจะต้องตระหนกัว่าการใช้รายการดงักล่าวสือ่สารกบัประชาชน 

สามารถที่จะตอกย�้าและด�ารงความชื่นชอบนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในกลุ่มประชาชนท่ีมีความคิด

ท่ีเป็นบวกกบันายกรฐัมนตรแีละรฐับาลมาก่อนแล้วเท่านัน้ ไม่อาจจะใช้รายการดงักล่าวเปลีย่นความ

คิดที่เป็นลบของประชาชนบางกลุ่มได้ หากจะเป็นทัศนคติของคนกลุ่มหลังนี้จะต้องใช้วิธีการอื่นๆ 

ค�าส�าคัญ	:	ความสัมพันธ์, รัฐบาล, นายกรัฐมนตรี, พฤติกรรมการติดตามรับชม, ทัศนคติ. รายการ

คืนความสุขให้ประชาชน 

ABSTRACT

The objectives of this research were (1) to study viewing behaviors among people 

with diverse political ideas, regarding the TV program “Retuning Happiness to Thai People” 

program, presented by the Prime Minister, General Prayuth Chan-ocha , and (2) to analyze 

the impact of viewing in terms of their attitudes towards the Prime Minister and the Government. 

It was also (3) aimed at discovering ways to improve the program in order to create popularity 

for the Prime Minister and the Government. The method used was a quantitative survey 

research with a structured questionnaire being distributed among 400 respondents in 

Bangkok. Ten districts were randomly selected from the total of 50 districts, and 40 persons 

were selected by means of convenience sampling in each selected district.The theoretical 

framework of the study included Cognitive Dissonance (Festinger), Media Exposure (Finn), 

The Effects of Mass Communication (Klapper), Agenda Setting (McComb and Shaw, The 

Uses and Gratifications of Mass Media (McQuail and Gurevitch) The findings revealed that 

most people were exposed to the program by accident rather by intention to watch, and 
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they wanted the program to be televised on only one channel. It could be Channel 5, Channel 

9, or Channel 11, which are stated-owned stations. An appropriate duration of the program 

should be no longer than 30 minutes, and presenters should be the Prime Minister and other 

Ministers responsible for the issues discussed in the program. The only gratification they got 

from viewing the program was to keep up with political news; they did not use what they 

gained from the program as contents for interpersonal communication or as guidance for 

their behaviors. Age, income, occupation, education, political party affiliation, and exposure 

to the program were proved to be related to attitudes towards the Prime Minister and the 

Government. People with higher ages, with higher incomes, with higher education levels, 

working people, Democrat Party members, non partisans, and frequent viewers were more 

likely to have positive attitudes towards the Prime Minister and the Government than those 

with younger ages, with low incomes, with low education levels, students, and Pheu Thai 

Party members. The program could reinforce positive attitudes towards the Prime Minister 

and the Government, but could not reverse attitudes among those who held negative attitudes 

against the Prime Minister and the Government. The researcher recommended that the 

program be improved as follows: the duration should not exceed 30 minutes, televised on 

one of the state-owned channels, namely Channel 5, Channel 9, or Channel 11, the Prime 

Minister and other Ministers responsible for relevant issues should be presenters. It should 

be realized that the program is capable of reinforcing existing positive predispositions 

towards the Prime Minister and the Government, but it is not capable of reversing negative 

predispositions. If the Government wants to reverse negative attitudes, other measures are 

deemed necessary. 

Keywords	:	Relationship; Government; Prime Minister; Viewing Behavior; Attitude; Return 

Happiness to Thai Citizens” programpresented by the Prime Minister; General Prayuth Chan-

ocha
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บทน�า

หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มี

รายการ “คืนความสุขให้ประชาชน” โดยที่ 

ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ออกมารายงานการ

ท�างานของรัฐบาล ทั้งสิ่งที่ท�าไปแล้ว และสิ่งที่

ตัง้ใจจะท�า แม้ว่าจะมปีระชาชนบางกลุม่ตดิตาม

รบัชมการน�าเสนอของนายกรฐัมนตร ีแต่กม็เีสยีง

บ่นบ้างว่านายกรฐัมนตรพีดูนานเกนิไป อยากให้

พูดน้อยกว่านี้ลีลาในการพูดของนายกรัฐมนตรี

เหมือนท่านก�าลังพูดกับทหารใต้บังคับบัญชา 

อยากให้ท่านพูดด้วยลีลาที่นุ่มนวลมากกว่านี้

ในขณะที่มีเสียงบ่น แต่ก็มีเสียงชม 

ไม่น้อยเช่นเดียวกัน ค�าชมที่ได้พบเห็นบ่อยๆ 

ก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดเก่ง แม้บางคน 

จะดูออกว่าท่านอ่านจากบทที่เขียนไว้ก่อน  

แต่ท่านสามารถรายงานให้เป็นลีลาการพูด

มากกว่าการอ่านลีลาการพูดของนายกรัฐมนตรี

มีความจริงใจ ไม่แสแสร้ง ท�าให้สิ่งที่ท่านพูดมี

ความน่าเชื่อถือ และหลายคนแสดงความนิยม

ลีลาดังกล่าวสิ่งที่ท ่านนายกรัฐมนตรีน�ามา

รายงานนัน้ ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากมองเหน็

ความตั้งใจจริงในการเข้ามาท�างานของท่าน 

และเหน็ว่าท่านแก้ไขปัญหาต่างๆทีส่ัง่สมมานาน

ไปได้หลายเรื่อง

การที่ปฏิกิริยาการตอบรับการน�าเสนอการ

ท�างานของรัฐบาลผ่านรายการ “คืนความสุข 

ให ้ประชาชน” มีทั้งที่ชื่นชมและมีทั้งที่บ ่น  

จึงท�าให้เกิดค�าถามทีจ่ะต้องหาค�าตอบ เพือ่ทีจ่ะ

น�ามาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการ 

จดัรายการและการด�าเนนิรายการ  “คนืความสขุ

ให้กับประชาชน” ทั้งในด้านผู้น�าเสนอ (source) 

เนื้อหาที่จะน�าเสนอ (messages) ช่องทางใน

การน�าเสนอ (channels) และช่วงเวลาในการ 

น�าเสนอ (schedule and duration) เพื่อให้

รายการดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืในการประชาสมัพนัธ์

ของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ตรงตามเจตนาของการจัดให้มีรายการดังกล่าว

วัตถุประสงค์การวิจัย

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ดั ง นี้  

(1) เพื่อวิเคราะห์การติดตามรับชมรายการ  

“คืนความสุขให้ประชาชน” ของประชาชน  

(2) เพื่อวิ เคราะห์ทัศนคติของประชาชนที ่

มีต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหลังจากท่ีได้

ติดตามชมรายการ ”คืนความสุขให้ประชาชน” 

(3) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของประชาชน 

ในการน�าเอาข้อมูลที่ได้รับจากรายการ “คืน

ความสุขให้ประชาชน” ไปใช้ (4) เพือ่หาแนวทาง

ในการปรับปรุงการการด�าเนินงานรายการ  

“คืนความสุขให้ประชาชน” (5) เพื่อเพิ่มคะแนน

นิยมให้กับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจากการ 

น�าเสนอรายการ “คืนความสุขให้ประชาชน

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

อิทธิพลของสื่อสารมวลชน	 (Mass	

Media	Effects) มี 3 ทฤษฎีหลักคือ

1. ทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic 

Needle Theory) เป็นทฤษฎีที่เก่าแก่ที่สุดที่เชื่อ

ว่าส่ือสารมวลชนมอีทิธพิลต่อผู้รับสารเหมอืนกบั
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การฉดียาเพือ่ก�าหนดอาการของประชาชนว่าจะ

ให้เป็นเช่นไร ทฤษฎีนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ 

ผู ้ส่งสารสามารถผูกขาดช่องทางการสื่อสาร 

ได้เท่านั้น ถ้าหากไม่มีการผูกขาดช่องทางการ

สื่อสารอิทธิพลของสื่อสารมวลชนจะมีอย่าง

จ�ากัด

2. แนวความคิดของทฤษฎีอิทธิพล 

อันจ�ากัดของสื่อสารมวลชน (Limited Effects 

Theory) ที่กล่าวว่าสื่อสารมวลชนมีอิทธิพล 

ต่อผู้รับสารอย่างจ�ากัด ทั้งนี้เพราะประชาชนมี

เครื่องกรองในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ที่ได ้รับจากสื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชน 

มักจะมีอิทธิพลในการตอกย�้า (Reinforce)  

ความเชื่อเดิม ทัศนคติเดิม ความคิดเห็นเดิม 

มากกว่าการมีอิทธิพลในการเปลี่ยน (Change 

or reverse) ความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และ 

ความคิดเห็นที่ผู ้รับสารมีอยู ่ก ่อนที่จะได้รับ

ข่าวสารจากสื่อสารมวลชน

 3. ทฤษฎอีทิธพิลเฉพาะเรือ่งเฉพาะกลุม่ 

(Specific Effects Theory) ทฤษฎีนี้ยอมรับทั้ง  

2 ทฤษฎข้ีางต้น ในบางกรณคีนบางกลุม่ กบัเรือ่ง

บางเรื่อง พวกเขาจะเชื่อสิ่งที่ได้รับจากสื่อสาร

มวลชนโดยไม่มีมีการคัดกรองใดๆ เพราะ 

พวกเขามีแนวโน้มที่จะยอมรับสื่อนั้นๆอยู่แล้ว 

อาจจะเป็นเพราะพวกชอบสื่อนั้น มองสื่อนั้น 

ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี หรือพวกเขาอาจจะชอบ 

ผู ้น�าเสนอในสื่อนั้น เช่นชอบคนอ่านข่าวใน

รายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศน์ หรือคนเขียน

บทความในส่ือสิ่งพิมพ์ ในบางครั้งผู ้รับสาร 

จะเชื่อเร่ืองบางเรื่องที่น�าเสนอโดยสื่อบางราย 

อาจจะเป็นเพราะเขาเชือ่ว่าสือ่ดงักล่าวมคีวามรู้

ความช�านาญในการติดตามเสนอข่าวเรื่องนั้น 

ได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง แต่ในขณะเดียวกัน  

ถ้าหากเป็นเร่ืองอื่นๆในส่ือเดียวกัน เขาอาจจะ 

ไม่เชื่อโดยทันที อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหา

สาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวท่ีได้รับจากสื่อน้ัน  

คนอ่านข่าว คนท�ารายการวิทยุบางคน และ 

คนทีเ่ขยีนบทความในสือ่สิง่พมิพ์บางคน จะเป็น

ที่ยอมรับและเชื่อถือเมื่อเขาพูดหรือเขียนถึง 

บางเรื่อง แต่หากการพูดหรือการเขียนของเขา

เป็นเรื่องอื่น ผู้รับสารอาจจะไม่เชื่อถือเขาก็ได้ 

เพราะเขาไม่มีภาพเป็นผู้น�าความคิดทางด้าน

นั้นๆ เพราะตามปรกติแล้วคนที่เป็นผู้มีอิทธิพล

ทางความคิด มักจะเป็นผู้มีอิทธิพลเฉพาะเรื่อง 

ไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลทุกเรื่อง

 Denis Mac Quail (1994, pp.494-495) 

ได้ให้ค�าจ�ากัดความเรื่องอิทธิพลชองสื่อสาร

มวลชนว่า “อิทธิพลของสื่อสารมวลชนหมายถึง

ผลลัพธ์จากการท�างานหรือจากการท�าหน้าที่

ของสื่อมวลชน และผลลัพธ์จากการเปิดรับสื่อ

ของผู ้รับสารที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ก็ตาม” จากค�าจ�ากัดความของ Mac Quail  

จะเหน็ได้ว่าอทิธพิลของสือ่มวลชนแบ่งออกเป็น  

2 ประเภท คือ (1) อิทธิพลที่ เกิดขึ้นด ้วย 

ความตั้งใจหรือเจตนา (Intended) ของผู้ส่งสาร 

เป ็นอิทธิพลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ี ส่ือมวลชน 

ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสารมีความตั้งใจหรือเจตนา

ที่จะให้ข่าวสารที่พวกเขาส่งออกไปในรูปแบบ

ของสื่อสารมวลชนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างใดอย่างหนึ่งในตัวของผู้รับสาร ไม่ว่าจะ

เป็นความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความคิดเห็น 

หรือพฤติกรรมบางอย่าง และ (2) อิทธิพล 
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ที่ เกิดขึ้นด ้วยความไม ่ตั้งใจหรือไม ่ เจตนา 

(Unintended) ของผูส่้งสาร เป็นอทิธพิลทีเ่กดิขึน้

จากการที่ส่ือมวลชนที่ท�าหน้าที่เป็นผู ้ส่งสาร 

ไม่มีความตั้งใจหรือเจตนาที่จะก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงใดๆจากการเสนอข่าวสารต่าง ๆ 

สื่อมวลชนมีเพียงวัตถุประสงค์ที่จะรายงาน 

ข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ไม่มีเจตนา 

จะจูงใจให้ผู ้รับสารเกิดความรู ้สึกอย่างใด 

อย่างหนึ่ง แต่ข่าวบางข่าวหรือการรายงาน 

บางสถานการณ์กลับมีอิทธิพลต่อความเชื่อ 

และการทัศนคติของผู้รับสารเป็นจ�านวนมาก

เพราะสาระของข่าวสอดคล้องกับความสนใจ

และความต้องการของผู้รับสารในขณะนั้น

การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นวิจัยเชิงปริมาณ 

แบบส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ

ประชากรในกรงุเทพมหานครจ�านวน 400 ตวัอย่าง 

โดยจะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (random 

sampling) โดยการเลอืกเขตพืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานคร 

เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างใน เขตและสัมภาษณ์ 

คนในแต่ละเขต คน ให้ได้ตัวอย่าง กระจายไป

ตามเขตต่างๆ ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือในการท�าการวิจัย

 เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม

อย่างมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire)

โดยเป็นการสัมภาษณ์ต่อหน้าโดยผู้ออกสนาม

เก็บแบบสอบถามแบบสอบถามมีองค์ประกอบ

ดังต่อไปน้ี(1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ ค�าถามเรื่อง เพศ การศึกษา รายได้  

และอายุ (2) พื้นฐานความคิดทางการเมือง 

ได้แก่ กปปส. นปช. พันธมิตร หลากสี และ 

อื่นๆ (3) การสังกัดพรรคการเมือง ได ้แก ่  

พรรคประชาธปัิตย์ พรรคเพือ่ไทย พรรคอืน่ๆ และ

ไม่สังกัดพรรค (4) การติดตามรับชมรายการ  

“คืนความสุขให้ประชาชน” ได้แก่ ความถี่  

และ การน�าไปใช้ (5) ทศันคตทิีม่ต่ีอรฐับาลได้แก่

ความชืน่ชมยกย่อง ความมัน่ใจ และความพอใจ 

และ (6)ทัศนคติที่มีต่อนายกรัฐมนตรีได้แก่ 

ความชืน่ชมยกย่อง ความมัน่ใจ ความพอใจ และ

ความต้องการให้อยู่ต่อ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ที่เป็นการแจกแจง

ความถี ่(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ส�าหรับสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ในการทดสอบสมมุติฐานใช้ Chi square

ผลการวิจัย

 ผ ล ข อ ง ก า ร วิ จั ย พ บ ว ่ า ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่สังกัดพรรคใดเลย  

ท่ีสังกดัพรรคจะสังกดัพรรคประชาธปัิตย์ท่ีสังกดั

พรรคเพื่อไทยมีน้อยมาก

 ผู ้ตอบแบบสอบถามมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

ไม่ค่อยได้ชมรายการ “คืนความสุขให้คนไทย”  

ท่ีได้ชมเกอืบทุกคร้ังมไีม่ถงึหน่ึงในส่ีมคีนท่ีไม่ได้

ชมเกือบหนึ่งในห้า ส่วนที่ชมทุกครั้งมีเพียง 

ร้อยละ 5.2 เท่านั้น
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 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นชอบให้นายก

รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

ควรจะเป็นผู้รายงานการท�างานของกระทรวง 

ที่พวกเขาก�ากับดูแลมากกว่าจะเป็นนายก

รัฐมนตรีเพียงคนเดียวมีเพียง

 ผู ้ ตอบแบบสอบถามเกือบกึ่ งห น่ึง  

มีความเห็นว่า “รายการคืนความสุขให้คนไทย” 

ควรออกอากาศที่ช่อง 5 หรือช่อง 9 หรือ ช่อง 11 

ช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว รองลงมาเห็นว่า 

ควรออกทุกช่องในลักษณะโทรทัศน์รวมการ

เฉพาะกจิ และกลุม่น้อยเหน็ว่าควรจะออกเฉพาะ

ทุกช่องที่เป็นของรัฐ

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า 

ไม่ได้มแีนวความคดิร่วมกบักลุม่ใดเลย รองลงมา

คือ มีความคิดเป็นแนวร่วมกับกลุ ่ม กปปส. 

และกลุ่มพนัธมติร ส่วนผูท้ีต่อบว่ามคีวามคดิเป็น

แนวร่วมของ นปช. มีน้อยมาก

 ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่ากึง่หนึง่เหน็

ว่าเวลาส�าหรับการออกอากาศรายการของ

รายการไม่ควรเกิน 30 นาที 

 ผู้ตอบแบบสอบได้รบัประโยชน์จากการ

ชม “คืนความสุขให้กับคนไทย” ในด้านการ

ตดิตามข่าวสารบ้านเมอืง ในระดบัค่อนข้างมาก

ถึงมาก ส่วนประโยชน์อื่นๆ กล่าวคือ ในการ

แ ส ว ง ห า แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ต น นั้ น  ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถามมองว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย 

การได้ตอกย�า้ความคดิเหน็ของตนเองกค่็อนข้าง

น้อย ในการน�าสิ่งที่ได้ชมไปสนทนากับคนอื่นก็

ค่อนข้างน้อย การได้รับความตื่นเต้นทางการ

เมอืงก็ค่อนข้างน้อย การได้รบัความสนกุจากการ

ชมก็ค่อนข้างน้อย 

 โดยสรุปผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า

ประโยชน์สูงสุดที่ได ้รับจากการชมรายการ  

“คืนความสุขให้คนไทย” คือการติตามข่าวสาร

บ้านเมือง ส่วนประโยชน์ทางด้านอื่นๆผู้ตอบ

แบบสอบถามคิดว่าได้ประโยชน์น้อย

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ 

“มั่นใจ” รัฐบาลนี้ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก  

มีความ “ชื่นชมและยกย่อง” ในระดับค่อนข้าง

มากถึงมาก มีความ “พอใจ” ในระดับค่อนข้าง

มากถึงมากเช่นกัน

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

ต้องการเป็นอย่างมากที่จะให้นายกรัฐมนตรี  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาอยู่ต่อเกิน Road 

map คนที่ไม่อยากให้อยู่ต่อเกิน Road map  

มีไม่ถึงร้อยละ 10

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ 

“ชื่นชมยกย่อง” นายกรัฐมนตรีระดับค่อนข้าง

มากถึงมาก มีความ “มั่นใจ” นายกรัฐมนตรีใน

ระดับค่อนข้างมากถึงมาก และมีความพอใจ 

ในระดับค่อนข้างมากถึงมากเช่นกัน

 “อายุ” มีความสัมพันธ์กับ “การติดตาม

รับชม”กับความรู ้สึก “ชื่นชมยกย่อง”รัฐบาล 

“ชื่นชมยกย่อง” นายกรัฐมนตรี “มั่นใจ”รัฐบาล 

“มั่นใจ” นายกรัฐมนตรี “พอใจ”ผลงานรัฐบาล 

“พอใจ”นายกรัฐมนตรี กล่าวคือ คนที่อายุมาก

จะมกีารรบัชมมากกว่าคนอายนุ้อย และมคีวาม

รู้สึกดีต่อรัฐบาลและต่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า

คนอายุน้อย

 “รายได้” มีความสัมพันธ ์กับความ 

“พอใจ” ผลงานของรัฐบาล ความ “ชื่นชม

ยกย่อง” ผลงานของรัฐบาล ความ “ม่ันใจ” 
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ผลงานของรัฐบาลความ “มัน่ใจ”การท�างานของ

นายกรัฐมนตรี กล่าวคือคนที่มีรายได้สูงกว่าจะ

มีความรู ้สึกที่ดีต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี

มากกว่าคนที่มีรายได้ต�่ากว่า

 “รายได้” ยังมีความสัมพันธ์กับความ 

“ต้องการให้นายกรัฐมนตรีอยู ่ต่อเกิน Road 

map” อีกด้วย คนที่มีรายได้ต�่าส่วนใหญ่ไม่

ต้องการให้นายกรฐัมนตรอียูต่่อเกนิ Road map 

คนทีม่รีายได้ระดบัปานกลางถงึสงูมากกว่าสาม

ในส่ี มีความต้องการให้นายกรฐัมนตรอียูต่่อเกนิ 

Road map

 “การศึกษา” มีความสัมพันธ์กับความ 

“ชื่นชมยกย่อง” รัฐบาล ความ “มั่นใจ”ผลงาน

รัฐบาล ความ “พอใจ” ผลงานรัฐบาล” ความ 

“ชื่นชมยกย่อง” นายกรัฐมนตรี ความ “มั่นใจ” 

การท�างานของนายกรฐัมนตร ีและความ “พอใจ” 

การท�างานของนายกรัฐมนตรี กล่าวคือคนที่มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไปจะมีความ

รู้สึกดีกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมากกว่าคน

ท่ีมีการศึกษาต�่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีการ

ศึกษาต�่ากว่าระดับมัธยมปลายจะมีความรู้สึกที่

ไม ่ดีต ่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในระดับ 

ค่อนข้างมากถึงมาก 

 “การศึกษายา” ยังมีความสัมพันธ์กับ

ความต้องการให้ “นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อเกินกว่า

เวลาที่วางไว้ใน Road map” คนที่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าจะมีความต้องการ

ให้นายกรฐัมนตรอียูน่านกว่าเวลาทีก่�าหนดไว้ใน 

Road map มากกว่าคนที่มีการศึกษาต�่ากว่า

มัธยมศึกษาที่ไม่ต ้องการให้นายกรัฐมนตรี 

อยู่นานกว่าเวลาที่ก�าหนดใน Road map

 “การสังกัดพรรค” มีความสัมพันธ์กับ 

“พฤติกรรมการชม” ราบการ “คืนความสุขให้ 

คนไทย”  คนที่ สั งกัดพรรคประชาธิป ัตย ์  

ชมรายการทุกคร้ังหรือชมเกือบทุกคร้ังมากกว่า

คนที่สังกัดพรรคเพื่อไทย และคนที่ไม่สังกัด 

พรรคใดๆเลย 

 “การสังกัดพรรค” มีความสัมพันธ์กับ

ความ “พอใจ” ความ “มัน่ใจ” และ “ความ “ชืน่ชม

ยกย่อง” ผลงานรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  

กล่าวคือ คนที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และ 

คนที่ไม่สังกัดพรรคใดๆเลย มีความ “พอใจ” 

“มัน่ใจ” และ “ชืน่ชมยกย่อง” ผลงานของรัฐบาล

และนายกรัฐมนตรีมากกว่าคนท่ีสังกัดพรรค 

เพื่อไทย เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมาก 

 ในขณะเดียวกัน “การสังกัดพรรค”  

ก็ยั งมีความสัมพันธ ์กับความต ้องการให ้  

“นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อเกินกว่าเวลาท่ีวางไว้ใน 

Road map” ในขณะที่สามในสี่ของคนที่สังกัด

พรรคประชาธิปัตย์ และคนที่ไม่สังกัดพรรคใดๆ

เลย มีความต้องการให้อยู่ต่อเกิน Road map  

ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก ส่วนคนที่สังกัด

พรรคเพื่อไทย มีความต้องการให้นายกรัฐมนตรี

อยู่ต่อเกินRoad mapเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น

“การตดิตามรบัชม” รายการ “คนืความสขุ

ให้คนไทย” มีความสัมพันธ์กับความ ”พอใจ” 

ความ “ชืน่ชมยกย่อง” ความ “มัน่ใจ” ผลงานของ

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี คนที่ “ชมทุกครั้งหรือ

เกือบทุกครั้ง” มีความ “พอใจ” ความ “ชื่นชม

ยกย่อง” ความ “มั่นใจ ผลงานรัฐบาลและ 

นายกรัฐมนตรีมากว่าคนที่ไม่ค่อยได้ชมหรือ 

ไม่ได้ชมเลย
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“การตดิตามรบัชม” รายการ “คนืความสขุ

ให้คนไทย” ยงัมคีวามสมัพนัธ์กบั “ความต้องการ

ให้นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อเกนิ กว่าเวลาทีว่างไว้ใน 

Road map” คนที่ติดตามรับชมทุกครั้งหรือ 

เกือบทุกครั้งมีความต้องการให้นายกรัฐมนตรี 

อยู่ต่อนานกว่าที่วางไว้ใน Road map มากกว่า

คนไม่ค่อยได้ชมหรือไม่ได้ชมเลย 

อภิปรายผล

 คนที่ตั้งใจดูรายการ “คืนความสุขให้คน

ไทย” มน้ีอย ส่วนใหญ่เป็นความตัง้ใจโดยบงัเอญิ

มากกว่า แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้

ความส�าคัญกับการได้รับชมรายการดังกล่าว

มากนัก และการที่คนที่ชมส่วนใหญ่อยากให้

รายการดังกล่าวออกอากาศในช่องใดช่องหน่ึง

ของรัฐ (ช่อง 5, ช่อง 9, ช่อง 11) แสดงว่าพวกเขา

ไม่ต้องการให้รายการ “คืนความสุขให้คนไทย

เป็นรายการ “บงัคบัชม” เขาต้องการให้เป็นเพียง

รายการทางเลือกเท่านั้น และพวกเขาไม่ให้

นายกรัฐมนตรีพูดยาวเกินไป พวกเขาอยากให้

รายการยาวไม่เกนิ 30 นาท ีและพวกเขาต้องการ

ให้มรีฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ต่างๆออกมา

พูดด้วย ไม่ควรให้นายกพูดเพียงคนเดียว ทั้งนี้

อาจจะเป็นเพราะเขาคดิว่านายกรฐัมนตรไีม่ได้รู้

รายละเอียดไปทุกเรื่อง รัฐมนตรีที่ก�ากับดูแล

กระทรวงน่าจะลงรายละเอียดได้ชัดเจนกว่า 

 การที่กลุ่มตัวอย่างบอกว่าประโยชน์ที่

เขาได้รับจากการชมรายการ “คืนความสุขให้ 

คนไทย” มีเพียงอย่างเดียวคือการได้ติดตาม 

เรือ่งราวทางการเมอืง แต่ไม่ได้น�าไปสนทนาหรอื 

น�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต แสดงว่า

พวกเขาเพียงต้องการอยากรู ้เ ร่ืองการเมือง  

แต่ไม่พร้อมท่ีจะถกอภปิรายเรือ่งการเมอืง อาจจะ

เป็นเพราะเกรงปัญหาความขดัแย้งแตกแยกหรอื

เกรงจะท�าผดิกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการแสดงออก

ภายใต้สภาวะที่มีมาตรา 44 บังคับใช้อยู่ และ 

ส่ิงท่ีนายกรัฐมนตรีน้ันอาจจะห่างไกลกับการ 

ใช ้ชีวิตของพวกเขา จึงไม ่ ได ้น�า เอาสิ่ งที ่

นายกรฐัมนตรพีดูมาเป็นค�าชีแ้นะในการปฏบิตัติน

 กลุม่ตวัอย่างเมือ่ได้ฟังสิง่ทีน่ายกรฐัมนตรี

พูดในรายการ “คืนความสุขให้คนไทย” แล้วไม่รู้

สึกตื่นเต้นกับการเมืองของประเทศไทยก็คงเป็น

เพราะเขาเชื่อว่าภายใต้รัฐบาล คสช. ทุกอย่าง 

ถูกวางไว้ชัดเจนแล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้องติดตาม

ว่าอะไรจะเกดิขึน้ และการได้ชมรายการดงักล่าว

พวกเขาไม่ได้รู ้สึกสนุกอะไร ก็คงเป็นเพราะ

รายการดังกล่าวเน้นสาระมากกว่า ให้ความ

บันเทิงไม่ได้เท่ากับรายการปรกติที่น�าเสนอ 

อยู่บนจิโทรทัศน์

 รัฐบาลของ คสช. และนายกรัฐมนตรี 

เป็นท่ียกย่องชื่นชม มั่นใจ และพอใจ ของกลุ่ม

คนท่ีมีการศึกษาดี มีรายได้ปานกลางถึงสูง  

และคนมีอายุวัยกลางคนและสูงวัย แต่ไม่ค่อย

เป็นท่ีพอใจของคนท่ีมีรายได้ต�่า มีการศึกษา 

ในระดับต�่า และอยู่ในวัยนักศึกษา หากรัฐบาล 

คสช. และนายกรัฐมนตรีต้องการเป็นที่ชื่นชม 

พอใจ และมั่นใจส�าหรับคนกลุ ่มท่ีเรียกว่า  

“รากหญ้า” คงจะต้องหาวิธีการอื่นท่ีโดนใจคน

กลุ่มดังกล่าวให้มากกว่านี้ ล�าพังการให้ข้อมูล

ข่าวสารในรายการ “คืนความสุขให้คนไทย”  

ไม่อาจจะสร้างทัศนคตเิชงิบวกในกลุ่มคนดงักล่าว

ให้กับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้
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 ผลการวิจัยชี้ชัดว ่าคนที่สังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์และคนที่บอกว่าไม่สังกัดพรรคใด

มีความพอใจ มั่นใจ และชื่นชม ทั้งรัฐบาลและ

นายกรัฐมนตรีมากกว่าคนทีส่งักดัพรรคเพือ่ไทย 

และคนทีสั่งกดัพรรคเพือ่ไทยกไ็ม่ค่อยจะตดิตาม

ชมรายการ “คืนความสุขให้คนไทย” ดังนั้นการ

เปลี่ยนใจให้คนที่สังกัดพรรคเพื่อไทยให้มี

ทัศนคติเป็นบวกกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 

จะต้องมีกลวิธีอื่นที่ไม่ใช่เพียงการให้ข่าวสารที่

บอกผลงานของรฐับาลและการท�างานของนายก

รฐัมนตร ีเพราะทศันคตเิชงิลบทีม่ต่ีอรฐับาลและ

นายกรัฐมนตรีที่พวกเขามองว่าไม่มีความเป็น

ประชาธปิไตยนัน้ ย่อมท�าให้เขาไม่พอใจ ไม่ไว้ใจ 

และไม่อาจชื่นชมรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้ 

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจะต้องหามาตรการ

อืน่อกีหลายอย่างทีจ่ะท�าให้คนทีส่งักดัพรรคเพือ่

ไทยยอมรับ พอใจ และมั่นใจรัฐบาลและนายก

รัฐมนตรี

 โดยสรปุแล้วเราจะเหน็ได้ว่าการน�าเสนอ

รายการ “คนืความสขุให้คนไทย” นัน้ ท�าได้เพยีง

ตอกย�า้ทศันคตเิชงิบวกในกลุม่คนทีพ่อใจ มัน่ใจ 

และชื่นชมยกย่องรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอยู่

แล้วเท่านั้น แต่ไม่อาจที่จะเปลี่ยนใจคนที่มี

ทัศนคติเชิงลบอยู่ก่อนแล้ว

 อย่างไรก็ตามลีลาและเนื้อหาที่นายก

รัฐมนตรีน�าเสนอในรายการดังกล่าวท�าให้

ประชาชนมคีวามม่ันใจผลงานรฐับาลและนายก

รัฐมนตรี มองว่าสามารถสร้างผลงานแก้ปัญหา

ของประเทศชาติได้ จนท�าให้ให้พวกเขาส่วน

ใหญ่ปรารถนาทีจ่ะให้นายกรฐัมนตรอียูต่่อไปให้

นานกว่าท่ีวางไว้ใน Road map ซึง่ถ้าหากจะเป็น

เช่นนั้นจริง คสช. รัฐบาล และ นายกรัฐมนตรี

มีหน้าท่ีชี้แจงแสดงความชอบธรรมท่ีจะชะลอ

การเลือกตั้งให้ช้าไปกว่าที่ก�าหนดไว้ใน Road 

map ซึ่งคงจะท�าให้คนที่พอในนายกรัฐมนตรี

เข้าใจและยอมรับค�าอธิบาย แต่จะกลายเป็น

ประเด็นทางการเมืองที่ท�าให้ฝ่ายพรรคเพื่อไทย

น�าไปโจมตี คสช. และนายกรัฐมนตรีได้

ข้อเสนอแนะ

 รัฐบาลควรพิจารณาท่ีจะท�าให้ราบการ 

“คืนความสุขให้คนไทย” เป็นรายการทางเลือก

ไม่ใช่ราบการบังคมชม ด้วยการออกอากาศท่ี

สถานีโทรทัศน์ช่องที่เป็นของรัฐเพียงช่องใดช่อง

หนึ่ง

 ต้องพยายามจ�ากัดเน้ือหาในการน�า

เสนอให้สามารถน�าเสนอได้ภายใน 30 นาที ไม่

ควรที่จะน�าเสนอยากไปกว่านั้น เพราะการน�า

เสนอที่นานไปอาจจะเกินเลยช่วงเวลาความ

สนใจ (attention span) ของคนชม

 ควรจะให้รฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็

ในการน�าเสนอได้เป็นผู้ร่วมน�าเสนอกับนายก

รัฐมนตรี เพื่อความหลากหลายและการลงราย

ละเอียดแต่ละประเด็นได้ถูกต้อง แม่นย�า และ

ลึกซึ้ง

 ควรหาวิธีการอื่นๆท่ีไม่ใช ่เพียงการ

ส่ือสารผ่านโทรทัศน์ท่ีจะท�าความเข้าใจกบัคนใน

ระดบัรากหญ้าทีก่ารศกึษาน้อย รายได้น้อย และ

นักศึกษาที่ยึดติดกับแนวทางประชาธิปไตยที่มี

การเลอืกตัง้และชงิชงัรฐัประหาร และคนทีส่งักดั
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พรรคเพื่อไทย ทั้งนี้เพื่อก�าจัดทัศนคติเชิงลบ 

ให้การท�างานของรฐับาลและของนายกรฐัมนตรี

จะได้รับการยอมรับในกลุ่มคนดังกล่าวมากข้ึน 

ท�าให้รัฐบาลมีโอกาสได้ท�างานภายใต้บริบทที่

เป ็นมิตรและเอื้อให้ประสบความส�าเร็จได้

มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สปัป ุรสิธรรม 7 ในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 

เขต 4 จ�าแนกตามสถานภาพของบคุลากร และขนาดของสถานศกึษา กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา จ�านวน 144 คน และ ครผููส้อน จ�านวน 319 คน รวม 463 คน ซึง่ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง

โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทแีบบ Independent t-test และการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจงึทดสอบค่าเฉลีย่รายคูด้่วยวธิกีารของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’) 

ผลการศึกษาพบว่า :

1.  การพัฒนาบคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

ในแต่ละด้านพบว่า ธัมมัญญุตา (ด้านการฝึกอบรม) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ อัตถัญญุตา 

(ด้านการศึกษาดูงาน) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ปริสัญญุตา (ด้านการสับเปลี่ยนหมุนเวียน) 
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2.  การเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เมื่อจ�าแนกตามสถานภาพของ

บคุลากร และขนาดสถานศกึษา ทัง้ 7 ด้าน พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 

0.05 

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาบุคลากร, สัปปุริสธรรม 7

ABSTRACT

 The objectives of this research were to study and compare the personnel development 

according to Sappurisa Dhamma 7 in the basic educational schools under the Khonkaen 

Primary Educational Service Area Office 4 which divided by the status of personnel and 

school size. The samples consisted of 319 teachers and 144 administrators with totaling 

463 respondents whose size was specified by the table of Krejcie and Morgan. The tools 

used for data collection were 5 level rating scale questionnaires. The statistics used in data 

analysis were percentage, standard deviation, independent t-test, One-way ANOVA, and 

difference test was made in pair by Scheffe’s method.

 The findings were revealed as follows:

 1. The personnel development according to Sappurisa Dhamma 7 in the basic 

educational schools under the Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 in overall 

and each aspect was at high level. When considering in each aspect, it was found that the 

aspect of Dhammanyuta (Training) was at the highest level, followed by the aspect of 

Atthanyuta (Excursion), and least level was Parisanyuta (Alternative Cycling).

 2. The comparison of personnel development according to Sappurisa Dhamma 7 in 

the basic educational schools under the Khonkaen Primary Educational Service Area Office 

according to the idea of personnel in all 7 aspects,there were significantly statistical different 

at the level of 0.05 as classify by status of personnel and school size. 

Keywords	: Personnel development, Sappurisa Dhamma 7
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บทน�า

 การปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา 

จ�าเป็นต้องมีผู้ท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพทาง 

การบริหารสถานศึกษาของบุคลากรเพื่อให้มี

กระบวนการบรรลุเป้าหมาย ที่พึงประสงค  ์

โดยผู้มีบทบาททางการศึกษาที่ส�าคัญต่อสถาน

ศึกษา ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยจะเห็นได้

จากในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 

ได้ก�าหนดให้ ผู ้บริหารสถานศึกษามีหน้าท่ี

บริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม 

กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบายและวตัถปุระสงค์

ของทางราชการและของสถานศึกษา โดยม ี

หน้าที่ประสานงานและระดมทรัพยากรต่างๆ 

เพือ่การศกึษา และปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จึงเป็นหน้าที่ของผู ้บริหารที่จะต้องบริหาร

บุคลากรและจัดการศึกษาตามขอบข่ายและ

ภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามทีต่ัง้เป้าหมายเอาไว้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 

2546: 20) 

ผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นบุคคลที่มี

ความส�าคญัต่อการบรหิารและการจดัการศกึษา

เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ในด้านการวาง

นโยบาย ก�าหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอน

ต่างๆ เพื่อบริหารจัดการภาระหน้าที่ให้บรรล ุ

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 

การจดัสรรทรพัยากรทางการศกึษา จะมคีณุภาพ

มากน้อยเพียงใดนั้น ย ่อมข้ึนอยู ่กับความ

สามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการน�ามา

พัฒนาในด้านต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึง 

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และการบริหารจะประสบผลส�าเร็จได้จะต้อง 

ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และความเป็น

ผู้น�า ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็น

คุณสมบัติอย่างหนึ่งในการบริหารที่ดี

  จากความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี

ในต�าแหน่งคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ซึ่งมีหน้าท่ีส ่งเสริมพัฒนาครูด ้านคุณธรรม  

ในสถานศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง 

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7  

ซึ่งถือเป็นหลักธรรมของคนดี 7 ประการ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาด้าน

คุณธรรมในการบริหารงานภายใน องค์กร 

ตามจุดเน้น และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์สถานศึกษาให ้มีประสิทธิภาพ 

รองรบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของการ

ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม- ศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ให้สามารถพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่ อศึกษาการพัฒนาบุคลากร 

ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 4

 2. เพือ่เปรยีบเทียบการพฒันาบคุลากร

ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สังกดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 4 ตามความคดิเหน็ของบคุลากร

จ�าแนกตามสถานภาพ และขนาดสถานศกึษา
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สมมตุฐิานการวิจยั

 1.  ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครผููส้อน มี

ความคดิเหน็ต่อการพฒันาบคุลากรตาม หลกัสปั

ปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม-ศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 แตกต่างกนั

 2.  บุคลากรทีป่ฎบิตังิานในสถานศกึษา

ที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา

บคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถาน ศกึษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 แตกต่างกนั

กรอบแนวคดิการวิจยั

 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มุ่งศึกษาการ

พฒันาบคุลากรตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 ในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 ตามแนวคดิ

หลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า (หลักค�าสอนใน

พระพทุธศาสนา; อ้างถงึในพระสามารถ อานนโฺท, 

2548 : 52-82) ซ่ึงประกอบ ด้วย 7 ประการดงันี้ 

ธัมมัญญุตา (ด้านการฝึกอบรม) อัตถัญญุตา 

(ด้านการศึกษาดูงาน) อัตตัญญุตา (ด้านการ

สัมมนาทางวิชาการ) มัตตัญญุตา (ด้านการ

ศกึษาต่อ) กาลญัญตุา (ด้านการแสวงหาความรู)้ 

ปรสิญัญตุา (ด้านการสบัเปลีย่นหมนุเวียน) และ 

ปคุคลปโร ปรญัญตุา (ด้านการนเิทศงานภายใน)

การด�าเนนิการวิจยั

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 2,070 

คน 

 ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบ

ด้วย ผู ้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 144 คน  

ครูผู ้สอน จ�านวน 319 คน ของสถานศึกษา  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 4 ปีการศกึษา 2558 ซึง่ได้จากการ

สุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 

ได้กลุ ่มตัวอย่างจากสถานศึกษาขนาดเล็ก 

จ�านวน 145 คน ขนาดกลาง จ�านวน 221 คน  

และขนาดใหญ่ จ�านวน 97 คน โดยใช้ตาราง

ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างของเครจซี่และ 

มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608;  

อ้างถงึใน บญุชม ศรสีะอาด, 2553: 41) ได้กลุม่

ตวัอย่างรวมทัง้หมดจ�านวน 463 คน

 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ป ็ น

แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่าที (Independent t-test) และการทดสอบ 

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) และหากพบความแตกต่างจงึทดสอบ

ค่าเฉลีย่เป็นรายคูด้่วยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) ต่อ

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั	

 1. ได ้ทราบถึงการพัฒนาบุคลากร 

ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม-ศกึษา

ขอนแก่น เขต 4 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้าน 

การพฒันาบคุลากรในการท�างานต่อไป
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 2. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการ

พัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7  

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 

ของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพ และ

ขนาดของสถานศึกษาต่างกัน สามารถน�ามา

ปรับใช้การบริหารงานและปรับปรุงการท�างาน

ของผู้บริหารและครูผู้สอนได้อย่างเหมาะสม

 3. ได้แนวทางส�าหรับบุคคลผู้ที่สนใจ 

ในการน�าหลักสัปปุริสธรรม 7 ไปใช้ในองค์กรได้

อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน

อย่างมีระบบ

 4. ได้ข้อสนเทศท�าให้ทราบปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก  

สัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย

 การวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้ศกึษาการพฒันา

บคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้ผลพอสรุปได้ 

ดังนี้

 1.  ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ต า ม ห ลั ก 

สัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ว่าตนเองมกีารพฒันา

ในระดับมาก จ�านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 

6 8 . 9 0  มากกว ่ า  ผู ้ บริหารสถานศึกษา 

จ�านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 และ 

ขนาดของสถานศกึษาขนาดกลางและขนาดเล็ก

อยู่ในระดับมาก แต่สถานศึกษาขนาดใหญ่อยู่

ระดับน้อยที่สุด

 2.  ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ต า ม ห ลั ก 

สัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 4 เมือ่พจิารณาในแต่ละด้าน ระดบั

มากที่สุดคือด้าน ธัมมัญญุตา (การฝึกอบรม) 

รองลงมาคอืด้าน อตัถญัญตุา (การศกึษาดงูาน) 

อยูใ่นระดบัมาก และน้อยท่ีสุดคอืด้าน ปริสัญญตุา 

(การสับเปลี่ยนหมุนเวียน) 

  2.1  การพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สัปปุริสธรรม 7 หลักธัมมัญญุตา (ด้านการ 

ฝึกอบรม) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

มากทีส่ดุคอื รายการทีผู่บ้รหิารมกีารประชาสมัพนัธ์

ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับบุคลากร

ทราบก่อนการด�าเนินการทุกครั้ง รองลงมาคือ  

ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรม

เพือ่พฒันาทกัษะและความรูใ้หม่ๆ จากภายนอก

องค์กร และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีการส�ารวจ

ความต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรม

  2.2  การพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สปัปรุสิธรรม 7 หลกัอตัถญัญตุา (ด้านการศกึษา

ดงูาน) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่ามากท่ีสุด

คือรายการท่ีผู้บริหารได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน

อย่างต่อเน่ือง รองลงมาคอื ผู้บริหารมกีารส่งเสริม

ให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานที่จัดโดย 

หน่วยงานภายนอกองค์กร และน้อยที่สุดคือ  

ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและ

ประเมนิผลงานของบคุลากรจากการศกึษาดงูาน



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.1 January - June 2017
54

  2.3  การพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สัปปุริสธรรม 7 หลักอัตตัญญุตา (ด้านการ

สัมมนาทางวิชาการ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า มากทีสุ่ดคอืรายการทีผู่บ้รหิารมกีารส�ารวจ

ความต้องการในการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

ของบุคลากร รองลงมาคือ ผู้บริหารมีนโยบาย 

ที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมทางวิชาการอย่าง 

ต่อเนื่อง และน้อยที่สุดคือ ผู ้บริหารเลือกจัด

สมัมนาทางวชิาการในหวัข้อทีส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของบุคลากรในองค์กร

  2.4  การพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สปัปรุสิธรรม 7 หลกัมตัตญัญตุา (ด้านการศกึษา

ต่อ) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากทีส่ดุคอื

รายการที่ ผู ้บริหารให้ค�าปรึกษาและชี้แนะ

แนวทางในการศกึษาต่อกบับคุลากรเป็นอย่างดี 

รองลงมาคอื ผูบ้รหิารมีการส�ารวจความต้องการ

ในการศึกษาต่อของบุคลากร และน้อยที่สุดคือ  

ผูบ้รหิารมกีารเลอืกบคุลากรทีจ่ะไปศกึษาต่อโดย

ดจูากคณุสมบตัขิองบุคลากรอย่างชดัเจน

2.5 การพฒันาบุคลากรตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 

หลักกาลัญญุตา (ด้านการแสวงหาความรู้)เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากทีส่ดุคอืรายการ

ที่ผู้บริหารจัดการหาสื่ออุปกรณ์ในการแสวงหา

ความรู ้ให ้กับบุคลากร เช ่น คอมพิวเตอร ์ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รองลงมาคือ ผู้บริหารให้ค�า

ปรกึษากบับคุลากรกรณพีบปัญหาต่างๆ ของการ

แสวงหาความรูด้้วยความชดัเจนและถกูต้องทีส่ดุ 

และน้อยที่ สุดคือ ผู ้บริหารได้มีการส�ารวจ 

ความต้องการในการแสวงหาความรูข้องบคุลากร

  2.6  การพัฒนาบุคลากรตามหลกัสปั

ปรุสิธรรม 7 หลกัปรสิญัญตุา (ด้านการสบัเปลีย่น

หมนุเวยีน) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่ามาก

ที่สุดคือรายการที่ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ 

และประสบการณ์ใหม่ๆ ของการท�างานให้กับ

บคุลากร รองลงมาคอื ผูบ้รหิารพร้อมทีจ่ะรบัฟัง

ปัญหาของบุคลากรและให้ช่วยเหลือในการ

ท�างานต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นขณะหมุนเวียนต�าแหน่ง 

และ น้อยทีส่ดุคอื ผูบ้รหิารส่งเสรมิให้บคุลากรมี

การหมุนเวียนต�าแหน่งเพื่อที่จะเข้าใจถึงการ

ท�างานในส่วนต่างๆ ภายในองค์กร

  2.7  การพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สัปปุริสธรรม 7 หลักปุคคลปโรปรัญญุตา  

(ด้านการนิเทศงานภายใน) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อ พบว่ามากท่ีสุดคือรายการท่ีผู้บริหาร 

ให้ค�าปรกึษาต่อบคุลากรในการนเิทศงานภายใน

ด้วยความเตม็ใจและไม่เลือกปฎิบตั ิรองลงมาคอื 

ผู ้บริหารให้การนิเทศงานด้วยลักษณะของ

กัลยาณมิตรที่ดีต่อบุคลากรโดยไม่ถือว่าตนเป็น

ผู ้น�า หรือผู ้บังคับบัญชา และน้อยที่สุดคือ  

ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นโดย 

ไม่ปิดกัน้ความคดิของบคุลากรในการนิเทศงาน

ภายใน

 3.  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ 

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7  

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เมื่อ

จ�าแนกตามสถานภาพ โดยการทดสอบค่าที 

(Independent t-test) พบว่ามคีวามแตกต่างกนั

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 

 4. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ 

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7  

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ
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ศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 เมือ่จ�าแนก

ตามขนาดสถานศึกษา โดยการวิ เคราะห  ์

ความแปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) 

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ระดับ 0.05 และเมื่อท�าการทดสอบ 

ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s Method) พบว่าสถานศึกษาขนาด

กลางและขนาดเล็กมีการพัฒนาบุคลากร 

ในระดับมากมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่

อภิปรายผล	

 จากผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากร

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ�าแนกตามสถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถอภปิรายผลใน

ประเด็นที่ส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 463 

คน เป็นผู้บริหาร จ�านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.1 และครูผู้สอน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา

บคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สามารถอธิบาย 

ได้ตามหลักทั้ง 7 ประการ ดังนี้

  2.1  หลักธัมมัญญุตา (ด้านการฝึก

อบรม)โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ ผู ้บริหารมีการ

ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 

ให้กับบุคลากรทราบก่อนการด�าเนินการทุกครั้ง 

รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากร 

ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ 

จากภายนอกองค์กร และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหาร

มีการส�ารวจความต้องการของบุคลากรในการ 

ฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา  

มีการให้ความส�าคัญกับการแจ้งรายละเอียด

เกี่ยวกับการฝึกอบรมให้บุคลากรทราบอย่าง 

ทั่วถึง ซึ่งส่งผลให้บุคลากรสามารถน�ามาปฎิบัติ

และพัฒนาตนเองในการรับการฝึกอบรมใน

สถานศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฤกษ์ชยั 

ใจค�าปัน (2550: 44-46) พบว่า ด้านการพัฒนา

บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  

ได้จัดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม

พัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดให้มีการประชุม

สมัมนา อบรม เป็นหมูค่ณะ รวมทัง้มกีารส่งเสรมิ

สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาการเรียน

การสอน โดยการสร้างเครือ่งมอืและสือ่การเรยีน 

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ม่อนถิน่ 

นพคุณ (2551: 52) พบว่า ด้านการฝึกอบรม 

ครูผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้อ�านวยการโรงเรียน

ได้ส่ังบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา

ตนเองโดยหน่วยงานของตน และได้ประชาสมัพนัธ์

ให้บุคลากรทราบก่อนด�าเนิน และยังสอดคล้อง

กบัแนวคดิของ พชิติพล บรูณะพนัธ์ (2553: 58-60) 

พบว่า การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ

ล�าปาง พบว่า ในด้านการฝึกอบรมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนส่วนใหญ่ได้ให้

ข้อมูลว่า ได้จัดท�าโครงการในการอบรมเพื่อ

พฒันาบคุลากร โดยมกีารฝึกอบรมในช่วงปลอด

การเรยีนการสอนและส่งบคุลากรไปเข้าฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงานตนเอง
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  2.2  หลักอัตถัญญุตา (ด ้านการ

ศึกษาดู งาน )  โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ  

ผูบ้รหิารได้จดัให้มกีารศกึษาดงูานอย่างต่อเนือ่ง 

รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากร

เข ้ารับการศึกษาดูงานที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอกองค์กร และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร 

มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและประเมิน 

ผลงานของบุคลากรจากการศึกษาดูงาน ถือว่า 

ผู ้บริหารมีการจัดท�าแผนงานที่ชัดเจน และ

พยายามที่จะส่งเสริมโครงการที่จะศึกษาดูงาน

ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะมีการวางแผนในการ

ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อบุคลากรได้

ไปศึกษาดูงานแล้ว ก็จะมีการประเมินผลงาน

ตามมา โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิตพล 

บรูณะพนัธ์ (2553: 58-60) ในด้านของการศกึษา

ดูงาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนส่วนใหญ่

และครูผู้สอนเกินครึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาได้ส่งเสริมบุคลากรให้มีการศึกษา 

ดูงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ 

เป็นประโยชน์ในการท�างานในแต่ละด้านของ

บุคลากรอย่างทั่วถึง

 2.3 หลักอัตตัญญุตา (ด้านการสัมมนา

ทางวิชาการ) โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากทีส่ดุคอื ผูบ้รหิาร

มกีารส�ารวจความต้องการในการจดัสมัมนาทาง

วิชาการของบุคลากร รองลงมาคือ ผู ้บริหาร 

มนีโยบายทีจ่ะสนบัสนนุการเข้าร่วมทางวชิาการ

อย่างต่อเนื่อง และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารเลือก 

จดัสมัมนาทางวชิาการในหวัข้อทีส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของบคุลากรในองค์กร โดยผูบ้รหิาร

มีการสอบถามข้อมูลและให้ความสนใจต่อการ

จัดสัมมนาทางวิชาการอย่างดีเยี่ยมในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับ

ของผู้ปกครองและนักเรียน โดยวางนโยบายและ

จัดท�าแผนงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่

จะท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ฤกษ์ชัย ใจค�าปัน (2549: 44-46) 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  

ได้จัดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม

พัฒนาวิชาชีพโดยจัดโอกาสให้มีการประชุม

สัมมนาทางวิชาการทั้งในองค์กรและภายนอก

สถานศกึษา เพือ่เพิม่องค์ความรูข้ึน้จากของเดมิ

ที่มีอยู่แล้วให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น 

  2.4  หลักมัตตัญญุตา (ด ้านการ

ศกึษาต่อ)โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ ผู ้บริหารให้ 

ค�าปรกึษาและชีแ้นะแนวทางในการศกึษาต่อกบั

บคุลากรเป็นอย่างด ีรองลงมาคอื ผูบ้รหิารมกีาร

ส�ารวจความต้องการในการศึกษาต่อของ

บุคลากร และน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารมีการเลือก

บุคลากรท่ีจะไปศึกษาต่อโดยดูจากคุณสมบัติ

ของบุคลากรอย่างชัดเจน ท้ังน้ีน่าจะเป็นเพราะ 

ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทท่ีส�าคัญในการส่งเสริม

ให้บุคลากรไปศึกษาต่อตามความจ�าเป็นและ

ความถนัดของแต่บุคคล โดยผู้บริหารจะให้ค�า

ปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อและ

จัดหาทุนให้ไปเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อที่จะกลับ

มาพัฒนาภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักการของ พนัส หันนาคินทร์ (2552: 100-

103) ได้อธิบายของการศึกษาต่อ ในการบริหาร

งานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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จ�าเป็นต้องมีการพิจารณาบุคลากรที่มีพื้นฐาน

การศึกษาพอที่จะไปศึกษาต ่อในสถาบัน 

การศึกษาระดับสูง และมีชื่อเสียงในทางนั้นๆ 

เป็นสิ่งที่ควรจะกระท�าและต้องก�าหนดพันธะว่า

จะต้องกลับมาท�างานให้แก่องค์กรเพื่อเป็นการ

พัฒนาองค์กรของตนให้มีความก้าวหน้า

  2.5  หลักกาลัญญุตา (ด ้านการ

แสวงหาความรู ้ ) โดยรวมอยู ่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ  

ผู้บริหารจัดการหาสื่ออุปกรณ์ในการแสวงหา

ความรู ้ให ้ กับบุคลากร เช ่น คอมพิวเตอร ์ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รองลงมาคือ ผู ้บริหารให้ 

ค�าปรกึษากบับคุลากรกรณพีบปัญหาต่างๆ ของ

การแสวงหาความรูด้้วยความชดัเจนและถกูต้อง

ที่สุด และน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารได้มีการส�ารวจ

ความต ้องการในการแสวงหาความรู ้ของ

บุคลากร สื่อในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็น 

ต่อการพัฒนาและแสวงหาองค์ความรู ้ของ

บุคลากร โดยที่ผู ้บริหารต้องค่อยสังเกตและ

จั ด ห า ส่ื อ อุ ป ก ร ณ ์ ที่ ทั น ส มั ย ใ น ก า ร เ พิ่ ม

ประสทิธภิาพและการเรยีนรูข้องบคุลากร ในด้าน

ต่างๆ ทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ ฤกษ์ชัย ใจค�าปัน (2550: 44-46) กล่าวว่า 

ได้จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร 

ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการสร้าง

เคร่ืองมือและสื่อการเรียนการสอนให้ครบถ้วน 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์  

อินทมา (2552: 104-106) พบว่า การก�าหนด 

ข้ันตอนการพฒันาจะค�านงึถงึภาระงาน สายการ

บังคับบัญชาและงบประมาณ ทั้งนี้รูปแบบการ

พัฒนาน้ันไม่แตกต่างไปจากเดิม แต่ได้มีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสนับสนุนสื่อ 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

  2.6  หลักปริ สัญญุตา (ด ้านการ 

สับเปล่ียนหมุนเวียน)โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ  

ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์

ใหม่ๆ ของการท�างานให้กับบุคลากร รองลงมา

คอื ผู้บริหารพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหาของบคุลากร

และให้ช่วยเหลือในการท�างานต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ขณะหมุนเวียนต�าแหน่ง และน้อยท่ีสุดคือ  

ผู ้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการหมุนเวียน

ต�าแหน่งเพือ่ทีจ่ะเข้าใจถงึการท�างานในส่วนต่างๆ 

ภายในองค์กร เพราะในการวางแผนหรือ 

บริหารงานในส่วนต่างๆ ผู ้บริหารถือว ่าม ี

ส่วนส�าคัญในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนต�าแหน่ง

ของบคุลากรในส่วนต่างๆ เพือ่พฒันาทักษะและ

ระบบการท�าให้ตรงกับต�าแหน่งงานนั้นๆ ของ

บุคลากรแต่คนเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการ

ท�างานให้กับบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับหลัก

แนวคดิของ บญุเลศิ กลิน่รตัน์ (2552: 162-167) 

อาจได้กล่าวว่า การโยกย้ายหมุนเวียนการ 

ปฏิบัติงาน ท�าให้บุคลากรมีทักษะประสบการณ์

ใหม่ และรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ  นอกเหนือจากงาน

ที่ตนรับผิดชอบงานประจ�า วิธีนี้จะช่วยให้

บุคลากรแต่ละฝ่ายรู ้  ป ัญหาและอุปสรรค 

ซึ่งกันและกัน เพราะบางปัญหามีสาเหตุมาจาก

ความไม่เรียบร้อยของงานในฝ่ายอื่น ก่อให้เกิด

ความเข้าใจและ เห็นอกเห็นใจพร้อมท่ีจะให้

ความร่วมมือและร่วมแก้ไข 
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  2.7  ห ลั ก ปุ ค ค ล ป โ ร ป รั ญ ญุ ต า  

(ด้านการนเิทศงานภายใน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามากที่สุดคือ  

ผูบ้รหิารให้ค�าปรกึษาต่อบคุลากรในการนเิทศงาน

ภายในด้วยความเต็มใจและไม่เลือกปฎิบัติ  

รองลงมาคือ ผู ้บริหารให้การนิเทศงานด้วย

ลักษณะของกัลยาณมิตรที่ดีต่อบุคลากรโดย 

ไม่ถือว่าตนเป็นผู้น�า หรือผู้บังคับบัญชา และ

น้อยทีส่ดุคอื ผูบ้รหิารให้อิสระในการแสดงความ

คิดเห็นโดยไม่ปิดกั้นความคิดของบุคลากรใน

การนิเทศงานภายใน เพราะผู้บริหารต้องเป็น 

ผูท้�าการส�ารวจความต้องการของแต่บคุลากรว่า

มคีวามต้องการในการนเิทศงานภายในลกัษณะ

แบบใด และท�าการแต่งตัง้บคุลากรเป็นกรรมการ

ควบคุมการนิเทศงานภายในตามความถนัด 

ของบุคลากรและความช�านาญเป ็นหลัก  

ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิของ พชิติพล บรูณะพนัธ์ 

(2553: 58-60) พบว่า ในการนิเทศภายในมี 

การปฎิบัติต่อบุคลากรอย่างทั่วถึงและยังให ้

ค�าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท�างาน 

ต่อบุคลากรให้ได้รบัประโยชน์จากการนเิทศงาน

มากที่สุด แต่ยังมีความบกพร่องในการประชุม

ชีแ้จงและประชาสมัพนัธ์ และจดัสรรงบประมาณ

ในการสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรยงัไม่เพยีงพอ

เท่าทีค่วร และสอดคล้องกบัแนวคดิของ บุญเลศิ 

กล่ินรัตน์ (2552: 162-167) ที่ได้อธิบายถึง 

การสอนและการนิเทศงาน จ�าเป็นที่ผู ้บริหาร 

ต้องเป็นฝ่ายลงไปคลกุคลกีบัการปฏบิตังิานของ

บุคลากรอย่างใกล้ชิด ต ้องมีการการสอน  

ตรวจ แนะน�าแก้ไข และควบคุม ให้บุคลากร

ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และ 

มีประสิทธิภาพในการท�างาน 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการ

พัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า 

บุคลากรที่มีสถานภาพ และขนาดของสถาน

ศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา

บคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยรวมต่างกัน 

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติท่ีิ

ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

บคุลากรในเขตรบัผดิชอบ ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 4 มีระดับการพัฒนาบุคลากร 

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมท้ัง 7 ด้าน 

จ�าแนกตามสถานภาพ อยู่ในระดับมาก และ 

เมื่อแยกตามสถานภาพ พบว่า มากที่สุดคือ  

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้รหิาร

มีประสบการณ์ในการท�างานและมีองค์ความรู้

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กร

มากกว่าครูผู้สอน เนื่องจากคลุกคลีอยู่กับการ

บริหารงานมาโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ มณรัีตน์ ภิญโญภาพสกลุ (2550: 157-160) 

พบว่า ผู้บรหิารจะต้องให้ความส�าคญัเป็นอนัดบั

แรกในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อ

คุณภาพของผลผลิตของโรงเรียน บุคลากร

ภายในสถานศกึษา และผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาจาก

โรงเรียนน้ันๆ และเปรียบเทียบการจ�าแนก 

ตามขนาดของสถานศึกษา จะอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อแยกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 

มากท่ีสุดคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ รองลงมา 

คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และน้อยที่สุดคือ 
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สถานศึกษาขนาดกลาง จะให้ได้ชัดเจนในส่วน

ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ถือว่ามีความพร้อม

ในการบริหารงานของบุคลากรในทุกด ้าน

เนื่องจาก มีอุปกรณ์และงบประมาณที่เพียงพอ

ต่อการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  

มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (2550: 157-160)  

พบว่า ผู้ที่ตอบส่วนใหญ่เป็นครู และปฎิบัติงาน

อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และในการบรหิารงาน

ตามหลักธรรม ภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากทุกด้านส่วนโรงเรียนขนาดเล็กถือว่ายังม ี

การบริหารที่ครอบคลุมทั่วถึงของผู้บริหาร ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับแนวคิดของ สาลินี บูรโกศล 

(2552: 120-121) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็กมคีวามเหน็ว่า ระดบัสภาพการพฒันา

บุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากครูผู้สอน

เสนอแนะแนวทางในการส่งเสรมิภาวะผูน้�าเหนือ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ผูบ้รหิารเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคบั

บัญชาแสดงความคิดเห็นมีส่วนที่รับผิดชอบ

อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งผู ้บริหารควรให้ 

ค�าปรึกษา แนะน�า ให ้บุคลากรมีความรู  ้

ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ การให้บุคลากร

มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนงาน วิสัยทัศน์ 

ภารกิจ วัตถุประสงค์ โครงการ ของสถานศึกษา

ท�าให้บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานหรือเป็นเจ้าของสถานศึกษาท�าให้

บุคลากรทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการ

ท�างาน และผู้บริหารควรสร้างขวัญและก�าลังใจ 

เมือ่ทกุบุคลากรในทมีงานซึง่อาจมอบรางวลัหรอื

การจัดงานสังสรรค์ หรือกล่าวชื่นชมผู้ใต้บังคับ

บัญชาเมื่อเห็นถึงความส�าเร็จ เพราะการสร้าง

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นการ 

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรักความ

ศรัทธาความผูกพันต ่อองค ์กร  และยังมี 

ความเต็มใจ มีความมั่นใจในการเข้ามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาองค์กร สถานศึกษา และผู้บริหาร

ควรมคีวามเสยีสละ เวลา ก�าลงักายและก�าลงัใจ

ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ

งาน ซึ่งผู้น�าต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

สขุมุรอบคอบ เป็นผูใ้หญ่ รบัฟังความคดิเหน็ของ

ผู้อื่น เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว และ 

มคีวามสามารถในการประสานความเข้าใจอนัดี

แก่บคุลากรผู้ร่วมงานด้วยกนั ผู้บริหารพจิารณา

ความดคีวามชอบด้วยความยตุธิรรม ซึง่ผูบ้รหิาร

ควรสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แน่นอนในการ

ก�าหนด แนวทางนโยบายให้กับบุคลากรใน

โรงเรยีน ได้รูแ้ละเข้าใจทีถ่กูต้อง พจิารณาความ

ดคีวามชอบด้วยความเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์

และนโยบายท่ีก�าหนดไว้ การให้คุณให้โทษจะ

ต้องท�าด้วยความยุติธรรม ไม่อคติ ไม่ใช้อารมณ์

หรือความเป ็นส ่วนตัวเป ็นหลักเกณฑ์ใน 

การลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือน ผู ้บริหาร 

ควรกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรมีความต้องการ 

ที่จะเข ้าร ่วมประชุม อบรมปรึกษาหารือ  

ต้องการแสดงความคิดเห็นในการร่วมวางแผน

เพื่อแก้ปัญหา สนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาตนและงานศึกษาอบรม ดูงาน เพื่อ

เพิ่มพูนแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี ้

ผู ้บริหารยังต้องให้ค�าแนะน�า ปรึกษาและ 

หาแนวทางในการแก้ไขเพือ่ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน

ของบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง ระหว่างการปฏบิตังิาน 

ตลอดจนเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้

ความสามารถความช�านาญมาให้ค�าปรึกษา
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แนะน�า อบรม เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผู ้บริหาร 

ควรมีการประชุมทีมงานอย่างสม�่าเสมอ สร้าง

ความสามัคคีในกลุ่มคณะท�างานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรศกึษาเกีย่วกบัการพัฒนาบคุลากร

ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษาในสงักดั

ส�านักงานเขตพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือจะได้เปรียบเทียบ

ความแตกต่างหรอืความสอดคล้องกนั

 2.  ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ของผู ้บริหารสถานศึกษาต่อการประยุกต์ใช้  

หลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีอ่ื่นๆ 

 3.  ควรศกึษาสภาพปัญหาและแนวทาง

ในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

ในสถานศกึษา โดยการสมัภาษณ์และตรวจสอบ

เอกสาร

บรรณานกุรม

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราช	บัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	

พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและ

พระราชบัญญัตกิารศกึษาภาคบงัคบั	

พ.ศ.	 2545. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่ง

สินค้าและพัสดุภัณฑ์.

_______. (2546). พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

พ.ศ.	2546	และกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการ. กรงุเทพฯ: องค์การรบัส่งสนิค้า

และพัสดุภัณฑ์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสุวีริยสาส์น.

บญุเลศิ กลิน่รตัน์. (2552). ทกัษะในการปฏบิตังิาน. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรพัฒนา.

พนัส หันนาคินทร์. (2552). การบริหารงาน 

ในองค์กร. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรพัฒนา.

พระสามารถ อานนโฺท. (2548). หลกัค�าสอนใน

พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

อักษรวัฒนา.

พิชิตพล บูรณะพันธ์. (2553). การพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนอัสชัญล�าปาง . 

เอกสารอัดส�าเนา.

มณรีตัน์ ภญิโญภาพสกลุ. (2550). การบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ:  

โรงพมิพ์ครุสุภา.

ม่อนถิ่น นพคุณ. (2551). หลักสูตรครูผู้สอน. 

เอกสารอัดส�าเนา.

ฤกษ์ชยั ใจค�าปัน. (2550). หลกัสตูรการพฒันา

บุคลากร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษร

พัฒนาพานิช.

สาลินี บูรโกศล. (2552). หลักการบริหาร 

สถานศึกษาขนาดเล็ก. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์คุรุสภา.

สุภาภรณ์ อินทมาตย์. (2552). การจัดการ 

ความ รู ้ ในสถานศึ กษา 	 สั ง กั ด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา.



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
61

รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	นราธิวาส	เขต	1
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 

1 และ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศภายใน 

สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 

1 ไปใช้ โดยด�าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ก�าหนดกรอบการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพ 

การนิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูปฏิบัติการ จ�านวน 192 คน 

และศึกษาแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 9 คน ขัน้ตอนที ่2 สร้างรปูแบบการนเิทศภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และตรวจสอบความเหมาะสม 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบ

ไปใช้โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูปฏิบัติการ ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ�านวน 192 คน 

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1.  สภาพการนเิทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียนสังกดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและเป็นรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับ

คะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างขวญัและก�าลังใจ ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน 

ด้านการให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผลการด�าเนินงาน ตามล�าดับ
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 2.  รปูแบบการนเิทศภายในสถานศกึษาท่ีมปีระสิทธผิลของโรงเรียนสังกดัส�านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย กระบวนการนิเทศภายใน 4 ด้าน และ 

หลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ 4 หลักการ เป็นตัวขับเคลื่อน กระบวนการนิเทศภายใน ได้แก่  

การวางแผนการนิเทศภายใน การให้ความรู้ การสร้างขวัญและก�าลังใจ และ การปฏิบัติงานและ 

การประเมินผล ส่วนหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้ภาวะผู้น�า การส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ การตระหนักในความมีมนุษย์สัมพันธ์ และ การมีส่วนร่วม

 3.  ผลการประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบการนเิทศภายในสถาน

ศกึษาทีม่ปีระสทิธิผลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 ไป

ใช้ พบว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ	: รปูแบบ, การนเิทศภายในสถานศกึษาท่ีมปีระสิทธผิล, ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศึกษานราธิวาส เขต 1

ABSTRACT

 The objective of this research was to 1) study the internal supervision of schools 

under the Narathiwat Primary Education Service Area Office 1; 2) develop an effective model 

for internal supervision of schools under the Narathiwat Primary Education Service Area 

Office 1; and 3) evaluate the suitability and applicability of the developed model.  

The research consisted of three stages. The first stage consisted of defining the framework 

of an effective model for internal supervision of schools from literature, concepts, theories, 

and relevant researches; investigating the internal supervision of schools under  

the Narathiwat Primary Education Service Area Office 1 by using questionnaires with  

192 individuals comprising of school administrators, academic head officers,  

and teachers; and explored effective methods for internal supervision by interviewing  

9 experts. The second stage consisted of developing an effective model for internal 

supervision of schools under the Narathiwat Primary Education Service Area Office  

1 and examining its suitability by 5 experts. The third stage consisted of inspecting  

the applicability of the model via 192 individuals comprising of school administrators, 

academic head officers, and teachers.
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 The research findings were as follows:-

 1. The current internal supervision condition schools under Narathiwat Primary 

Education Service Area Office 1 in both overall and individual aspects wereat high 

performance. The individual aspects rank in descending order of average scores were: 

encouragement, internal supervision planning, knowledge transfer, operation, and 

performance evaluation.

 2. The effective model for internal supervision of schools under Narathiwat Primary 

Education Service Area Office 1 consisted of 4 components of internal supervision process 

and 4 principales of internal supervision enhancement. The 4 components of internal 

supervision process were internal supervision planning, knowledge transfer, encouragement, 

and performance evaluation. The 4 principals of internal supervision enhancement were 

using leadership, supporting of creativity, having awareness of human relations, and giving 

participation.

 3. Result of inspecting the applicability of the model showed that the effective model 

for internal supervision of schools under Narathiwat Primary Education Service Area  

Office 1 was highly suitable and applicable.

Keywords: model, effective model for internal supervision, Naratiwat Primary Educational  

 Service Area 1 Office.

บทน�า

 ปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงใน 

ทุกด้านอย่างต่อเนือ่งไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ 

สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเมือง 

การปกครอง และการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

กันว่า การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญยิ่ง

ต่อการพัฒนาประเทศชาติในทุกด้าน การจัด 

การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงและ 

มีพัฒนาการตามสถานการณ์นโยบายปฏิรูป 

การศกึษามาโดยล�าดบั โครงสร้างหน่วยงานของ

กระทรวงศึกษาธิการได้รับการปรับเปลี่ยนให้มี

การกระจายอ�านาจสูส่ถานศกึษาเพือ่ให้เกดิการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

ที่ สอดคล ้องกับสภาพท ้องถิ่น  ตลอดจน 

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับวิธีเรียน

เปล่ียนวิธีสอนและพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนให้สอดรับกับการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทยโดยมุ่งผลใน

การพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียนเป ็นส�าคัญเพื่อ 

ให้ประชากรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
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ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีภารกิจอันส�าคัญยิ่งใน

การสร้างเยาวชนให้มคีณุภาพทีจ่ะเป็นก�าลงัและ

เป็นฐานรากส�าคัญของการพัฒนาประเทศ 

เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านเศรษฐกจิและ

การเมืองในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมมาก การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น

ต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ต้องปรับตัวให้มี

ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

การจดัการศกึษาไม่ว่าจะเป็นผูจ้ดัการศกึษาและ

ผู้รับบริการการศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท

ตนเองมากยิ่งขึ้น (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 23) นอกจากนี้ ในส่วน

ของการนิเทศการศึกษาได้มีก�าหนดไว้ในกฎ

กระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 

ระบุให้การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา เนื่องจากการ

นิเทศการศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมที่จะ

สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน

ให้ด�าเนนิไปอย่างมีประสทิธิภาพได้นัน้ข้ึนอยูก่บั

ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่าง

มาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 (กรมวิชาการ. 2553:1)

 การนิเทศการศึกษาเป็นภาระหน้าที่รับ

ผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้อง

ด�าเนนิการนเิทศการศกึษาให้สอดคล้องและเป็น

ไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 

2542 (รุ่ง แก้วแดง. 2546: 2) การพฒันาคณุภาพ

การศึกษาจ�าเป ็นต ้องปฏิรูปการศึกษาซึ่ ง

ประกอบด้วยกระบวนการเรยีนการสอน กระบวน

นิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการ ดัง

ค�ากล่าวท่ีว่า การจัดการท่ีดีเป็นกุญแจน�าไปสู่

ความส�าเรจ็ขององค์การ การนิเทศการศกึษาท่ีดี

น�าไปสู่การจดัการท่ีด ี(ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ. 2553: 46) ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าการนเิทศการศกึษามคีวามส�าคญัและมคีวาม

จ�าเป็นอย่างยิง่ในการจดัการศกึษา เป็นการเพิม่

ประสิทธิภาพให้กับโรงเรียนหรือสถาบันการ

ศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ครซูึง่เป็นผูส้อนหลกัใน

ระบบโรงเรียน 

 ดังน้ันเพื่อให้การนิเทศภายในสถาน

ศึกษา ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องกับบริบทด้าน

การจัดการศึกษาของ ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้วิจัยใน

ฐานะผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษาในเขตบรกิารของส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

นิเทศภายใน ที่เหมาะสมกับบริบทของสถาน

ศกึษาในสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการ

นิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ที่

สามารถน�าไปใช้ในการนิเทศภายในสถานศกึษา 

โดยช ่วยส ่งเสริมให ้การจัดการศึกษาเกิด

ประสิทธผิล มคีวามสมบรูณ์ท้ังกระบวนการและ

ผลลัพธ ์ ท่ี เกิดขึ้นต ่อสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1

 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

นราธิวาส เขต 1 ไปใช้

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาสภาพการนิเทศภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 

 2. เพ่ือพฒันารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาท่ีมีประสทิธิผล ของ

โรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 

 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาท่ีมีประสทิธิผลของ

โรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษา นราธิวาส เขต 1 ไปใช้ 

 

 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

ระเบียบวิธีวิจัย   

ได้ดําเนินการตามขัน้ตอน 3  

ขัน้ตอน คือ  

ขัน้ตอนท่ี 1  ศกึษาสภาพการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาของโรงเรียนสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

กระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 

1.การวางแผน 

2.การให้ความรู้ 

3.การปฏิบติังาน 

4.การสร้างขวญัและกําลงัใจ 

5.การประเมินผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

รูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาท่ีมี

ประสิทธิผล ของ

โรงเรียนสงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ประถมศกึษานราธิวาส 

เขต 1 

 
หลกัการและแนวทางการสง่เสริม

ประสิทธิผลการนิเทศภายใน

สถานศกึษา 

การนํารูปแบบไปใช้ 

- ความเหมาะสม 

- ความเป็นไปได้ 

 

 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

ภาพประกอบ	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย	

 ได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน คอื 

 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาสภาพการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 

1 โดยศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเกีย่วกบัการนเิทศภายในสถาน

ศึกษาเพื่อน�ามาก�าหนดกรอบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล และศึกษาข้อมูล 

เชิ งประจักษ ์ของสภาพการนิ เทศภายใน 

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือน�ามาประกอบการ 

จัดท�าแนวการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล

 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

จ�านวน 149 โรงเรียน กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 

การวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 จ�านวน 192 คน จาก 64 

โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น มีอ�าเภอ

และขนาดโรงเรียนเป็นชั้น และโรงเรียนเป็น

หน่วยการสุ ่ม และศึกษาแนวทางการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยใช้ 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 คน โดยการ 

เลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย 1) แบบวิเคราะห์

เอกสาร มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการนิเทศการศึกษาและ

การนิเทศภายในสถานศึกษา 2) แบบสอบถาม

เกีย่วกบัสภาพการนเิทศภายในสถานศกึษาของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีลักษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สอบถามสภาพ

การปฏิบตัเิกีย่วกบัการนิเทศภายในสถานศกึษา 

จ�านวน 35 ข้อ และ 3) แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง

ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายใน

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย

ประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา กระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

การนเิทศภายในสถานศกึษา และ องค์ประกอบ

ที่จ�าเป็นส�าหรับการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลในขั้นตอนท่ี 1  

น�าข ้อมูลของข ้อค�าถามที่ เป ็นมาตราส ่วน

ประมาณค่าจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์

สภาพการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์

การแปลความหมาย ส่วนข้อมูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) เพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยการหาข้อสรุป

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
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 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิล ของโรงเรยีน

สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นราธิวาส เขต 1 ผู้วิจัยด�าเนินการโดย 1) ร่าง 

รูปแบบโดยน�าข ้อมูลจากผลการวิเคราะห์

แบบสอบถามสภาพการนิเทศภายในสถาน

ศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1และ การ

สัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 มาร่างเป็นรูปแบบการ

นิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 2) ตรวจสอบ

คุณภาพเบ้ืองต้นโดยผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาความ

เหมาะสมและความถูกต้องของรูปแบบที่สร้าง

ขึ้น จ�านวน 5 คน ประกอบด้วย ผูเ้ชีย่วชาญด้าน

นโยบายและการปฏบิตังิานการนเิทศการศกึษา 

จ�านวน 3 คน และผู ้บริหารสถานศึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 

ปีจ�านวน 2 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 คือ แบบประเมินความเหมาะสม 

ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ส�าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ในการประเมนิความเหมาะสม

และความถูกต้องของรูปแบบโดยพิจารณาใน

เร่ืองแนวทางการด�าเนินงานการนิเทศตาม 

รูปแบบการนิ เทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิผล 

 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลในขั้นตอนที่  2  

น�าข ้อมูลของข ้อค�าถามที่ เป ็นมาตราส ่วน

ประมาณค่าจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ 

ความเหมาะสมและความถูกต้องของรูปแบบ

การนเิทศภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ส่วนค�าถามท่ีเป็นข้อมูลปลายเปิด

และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

และสรุปเป็นประเด็นประกอบผลการประเมิน

 ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาท่ีมปีระสิทธผิล ของโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

นราธวิาส เขต 1 ไปใช้ ด�าเนนิการโดยน�ารปูแบบ

ที่พัฒนาและตรวจสอบจากขั้นตอนที่ 2 ไปให้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูปฏิบัติการ ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

เป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ในการน�ารูปแบบไปใช้

 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ 

ครปูฏบิตักิารของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

จ�านวน 149 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วจิยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวชิาการ 

และครปูฏบิตักิารของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  

เขต 1 จ�านวน 192 คน จาก 64 โรงเรียน ได้มา 

โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น มีอ�าเภอและขนาด

โรงเรียนเป็นชั้น และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนที่ 3 คือ แบบประเมินความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นราธิวาส เขต 1 ไปใช้ 

 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลในขั้นตอนที่  3  

น�าข ้อมูลของข ้อค�าถามที่ เป ็นมาตราส ่วน

ประมาณค่าจากแบบประเมนิมาวเิคราะห์ความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของการน�ารปูแบบ

การนเิทศภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 ไปใช้ โดยใช้ค่าเฉลีย่ 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ส่วนค�าถามที่เป็นข้อมูลปลายเปิด

และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

และสรุปเป็นประเด็นประกอบผลการประเมิน 

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู ่ใน

ระดับมาก เรียงตามล�าดับคะแนนเฉลี่ยมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ 

ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน ด้านการให้

ความรู ้ด้านการปฏบิตังิาน และด้านการประเมนิ

ผลการด�าเนินงาน ตามล�าดับ

 2. รปูแบบการนเิทศภายในสถานศกึษา

ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  

เขต 1 ประกอบด้วย กระบวนการนิเทศภายใน  

4 ด้าน และหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ  

4 หลักการ กระบวนการนิเทศภายใน ได้แก่  

การวางแผนการนิเทศภายใน การให้ความรู ้  

การสร้างขวัญและก�าลังใจ และ การปฏิบัติงาน

และการประเมินผล ส่วนหลักการส่งเสริม

ประสิทธิภาพ ได ้แก ่  การใช ้ภาวะผู ้น� า  

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การตระหนัก 

ในความมีมนุษย์สัมพันธ์ และ การมีส่วนร่วม

 3. รูปแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา

ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  

เขต 1 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน

การน�าไปใช้อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล

 1.  จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการ

นิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจจะเป็นเพราะ นโยบายของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก�าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด 

ทุกแห่ง ด�าเนินการนิเทศภายในสถานศกึษาและ

ได้จัดท�าคู ่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา  

ให ้สถานศึกษาเป ็นแนวทางในการปฏิบัติ  

โดยแต่งตัง้คณะกรรมการนเิทศปฏบิตังิานนเิทศ

ตามกระบวนการนิเทศ และให้จัดท�าแผนการ

นิเทศภายในสถานศึกษาทุกแห่ง มีการด�าเนิน

การนิเทศในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
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ติดตามการนิ เทศภายในสถานศึกษา ซึ่ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของราตรี ฉวีวงศ์ (2551) 

ซึ่งท�าการศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษา

ตามความเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาและ 

ครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 พบว่า การนิเทศภายใน

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก และ

มีด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย 

ปัญญาทพิย์ (2551) พบว่า สภาพการปฏบิตังิาน

นิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษาตามระดบัความคดิเหน็ของ

ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากเช่นกัน

 2.  ผลการพัฒนารปูแบบ พบว่า รปูแบบ

การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล  

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย 

กระบวนการนิเทศภายใน 4 ด ้าน ได ้แก ่  

การวางแผนการนิเทศภายใน การให้ความรู ้  

การสร้างขวัญและก�าลังใจ และ การปฏิบัติงาน

และการประเมินผล โดยมีหลักการส่งเสริม

ประสทิธภิาพ 4 หลกัการ ได้แก่ การใช้ภาวะผูน้�า 

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การตระหนัก 

ในความมีมนุษย์สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม  

เป็นตัวขับเคลื่อน สามารถอภิปรายผล ดังนี้

 กระบวนการนิเทศภายในด้านการ

วางแผนการนิเทศภายใน มุ ่งเน้นให้ผู ้มีส่วน

เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ศึกษา

วิเคราะห์สภาพปัญหาจากข้อมูลตามสภาพจริง 

ร ่ วมกันก�าหนดเป ้าหมาย วัตถุประสงค ์ 

กระบวนการนิเทศ มีการก�าหนดแผนงาน 

วิธีการ เครื่องมือที่ใช้อย่างชัดเจนและมีความ

เป็นไปได้ โดยมีการก�าหนดเป็นคู่มือการนิเทศ

ภายใน เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นระบบและ 

มีความชัดเจน และจัดท�าแผนการนิเทศรวมถึง

ปฏิทินการนิเทศภายใน เน้นการใช้รูปแบบ 

การนเิทศแบบกัลยาณมติร และเน้นการมส่ีวนร่วม

ของทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของศิริกุล 

ทัพซ้าย. (2556) ที่ศึกษารูปแบบการนิเทศ 

online .ในการเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตส่ือ

เทคโนโลยีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพบว่ารูปแบบการนิเทศภายใน

โรงเรยีนตามสภาพปัญหาและความต้องการของ

ผู ้บริหาร ครูผู ้ นิเทศ และครูผู ้รับการนิเทศ  

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  

ในการวางแผนการนิเทศภายในโดยมีผู้บริหาร

เป็นผู ้ขับเคลื่อนให้เกิดการวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายในและภายนอกตามบริบทของ

พื้นท่ี โดยน�าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม 

ในการวางแผนก�าหนดแผนงาน วิธีการ และ

เครื่องมือที่ใช้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ 

สอดคล้องกับหลักส่งเสริมประสิทธิภาพการ

นิเทศภายในสถานศกึษาในด้านการใช้ภาวะผู้น�า 

และหลักการนิเทศการศึกษาซึ่งเป็นหลักการ

ปฏิบัติงานอย ่างมีระบบมีขั้นตอนก�าหนด 

เป ้าหมาย มีการด�าเนินงานที่ชัดเจนเน ้น

กระบวนการประชาธิปไตยในการสร้างเสริม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู ่คณะให้ความ

ส�าคญัในการแก้ไขปัญหาอย่างมเีหตผุลโดยเปิด

โอกาสให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ความคิด และ
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เจตคติที่ดีต่อกัน โดยมุ่งส่งเสริมบรรยากาศแห่ง 

ความร่วมมอืการสร้างขวญัก�าลงัใจของผูป้ฏบิตังิาน

ในการพัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าตลอดจน

การส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างผูป้ฏบิตังิานใน

การวางแผนร่วมกัน (วรรณพร สุขอนันต์. 2550) 

 กระบวนการนิเทศภายในด้านการ 

ให้ความรู้ เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจอย่าง 

ต่อเนื่องในเรื่องที่จะนิเทศ รูปแบบการนิเทศ 

และกิจกรรมการนิเทศที่ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้อง

สามารถด�าเนินการในลักษณะประชุมสัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าวิธีการ แนวทางการนิเทศ รวมทั้งการ 

เข้าร่วมเป็นคณะนิเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศ

เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยท่ี 

มุ ่งให้ผู ้รับการนิเทศมีความรู ้ความสามารถ 

พัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการสอน 

ความจ�าเป็นของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจาก

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของโรงเรียน 

การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการนิเทศ ได้แก่ 

นโยบาย โครงสร้างจุดมุ่งหมายของโรงเรียน  

การสอนของครู การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

หลักสูตรและการสอน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับบุคลากร (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 

2552: 61) การนิเทศภายในโดยใช้หลักการ 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับความรู้ ข้อมูล 

ข่าวสาร เพื่อสะท้อนเชื่อมโยงและต่อยอดการ

เรียนรู ้จากการปฏิบัติการสอนของตนเองใน

สภาพจริงของการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการปรับเปล่ียนระบบความคิด ค่านิยมและ

พฤตกิรรมของคร ู(Guskey; & Huberman. 1995: 1)

 กระบวนการนิเทศภายในด้านการ 

สร้างขวญัและก�าลงัใจ มุง่เน้นการให้ก�าลงัใจกบั

ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ให้ผู ้รับการนิเทศมีแรงกระตุ ้นในการท�างาน 

ต่อไป การสร้างขวัญและก�าลังใจสร้างได้โดย

การชื่นชม การให้เกียรติบัตร การให้โอกาสใน

การเรียนรู้ตรงความถนัด ความรู้ความสามารถ 

รวมท้ังการสนับสนุนด้านความรูอ้ืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง

ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนด้านสื่อ 

วัสดุอุปกรณ์ การให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการ

เรียนการสอน และการให้ก�าลังใจอย่างต่อเนื่อง 

ท้ังน้ีเน่ืองจากการสร้างขวัญและก�าลังใจโดยใช้

หลักการตระหนักในความมีมนุษย์สัมพันธ์  

เป็นตัวขับเคลื่อนด้วยการให้ความส�าคัญกับ

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร ผู้นิเทศ 

และผู้รับการนิเทศ จะช่วยให้เกดิการยอมรับและ

ศรัทธาซึ่งกันและกัน โดยผู ้บริหารต้องเป็น 

ผู้มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมประจ�าใจน�าวิชาการ 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได้  

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล น�าสมัย ทันเหตุการณ์และ

อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูทีถ่กูต้อง มคีณุลกัษณะ

ของความโปร่งใสในการบริหารองค์กร จนเกิด

เป็นแบบอย่างท่ีดใีนการบริหารองค์กรให้ประสบ

ความส�าเร็จ รวมท้ังเป็นผู้น�าทางจติวญิญาณใน

การท�าเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พร้อมรับ

ความสุขและความทุกข์ร่วมกันกับคนในองค์กร 

มีความหวังดีโดยหวังที่จะให้ผู ้ร ่วมงานได้ดี  

มีความเป็นครูผู้ชี้ทางและเป็นกัลยาณมิตรต่อ 

ผู้ร่วมงาน (จิรภัทร ไตรเอกภาพ; สุวพร เซ็มเฮง; 

และอิศรัฏฐ์ รินไธสง. 2559) 
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 กระบวนการนเิทศภายในด้านการปฏบิตัิ

งานและการประเมินผล มุ่งเน้นการปฏิบัติตาม

แผนทีว่างไว้ มปีฏทินิการปฏบิตังิานในการนเิทศ

ภายในและเครื่องมือในการนิเทศที่ชัดเจน 

ปฏิบัติงานการนิเทศด้วยความโปร่งใสเป็นไป

ตามเครื่องมือตามแผนที่ก�าหนด มีการประเมิน

ผลการด�าเนนิงานการนเิทศภายใน และรายงาน

ผลการนิเทศภายในให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระ

ยะๆ เพือ่น�าผลการประเมนิไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากการวัดและการ

ประเมินผลเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือน�าผลมาใช้

ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการ

ด�าเนิน ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะเป็นผู้มี

บทบาทส�าคัญในการพัฒนาการนิเทศการสอน

ร่วมกันทั้งระบบเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดคือการ

พัฒนาคุณภาพของนักเรียน (วัชรา เล่าเรียนดี. 

2556) การปฏบิตังิานและการประเมนิผลโดยใช้

หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นตัวขับ

เคล่ือนการนเิทศภายในโดยร่วมกนัหาข้อสรปุผล

การด�าเนินงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ครั้งต่อไป จะท�าให้การนิเทศมีความชัดเจน เป็น

ไปด้วยความโปร่งใส ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ

เกิดความศรัทธา และความเชื่อมั่นในผลการ

ประเมินเชิงประจักษ์เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนา

ปรับปรุงต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้และการวิจัย 

ครั้งต่อไป

 1. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ารูปแบบ

การนเิทศภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย 

กระบวนการนิเทศภายใน 4 ด้าน ที่มีหลักการ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพ 4 ด้าน เป็นตัวขับเคลื่อน 

ในการน�ารูปแบบนี้ไปใช้ควรมีการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายใน

ในแต่ละขัน้ตอนกบัหลกัการส่งเสรมิประสทิธภิาพ

และจัดท�ารายละเอียดที่เหมาะสมกับบริบท 

ของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ

ด�าเนินงาน 

 2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชงิพรรณา 

จึงเห็นสมควรท�าการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิง 

สหสัมพันธ์ เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีมีความ

สอดคล้องและลุม่ลกึในเชงิปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบั

บริบทในสถานศึกษาในระดับต่างๆ 
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การจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามนโยบาย  

5 ด้านตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับประสิทธิผลของ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ปีพุทธศักราช2558 จ�านวน 2,083คน 

สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มหลายข้ันตอนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง327คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

คร้ังนี้เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าความ 

เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r
xy

) ของเพียร์สัน

 ผลการศึกษา	

 1. ระดับความคิดเห็นของ ครูผู้สอน และบุคลากรการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ของ

โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

 2. การปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนกับประสิทธิผล 

ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก  

( r
XY

 = .925) เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยพบว่ามีความสัมพันธ์ใน 

ระดับสูง 3 องค์ประกอบคือ1) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน  

2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและ 3) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษา 
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ในอาเซียนและองค์ประกอบย่อยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง2 องค์ประกอบคือ1) การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียนและ 

2)การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ค�าส�าคัญ	:	การจัดการเรียนการสอน หลังสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ABSTRACT

 The study was to investigate the relationship between implementing follow ASEAN 

declaration in educational aspect and educational effectiveness of the School in Mueng 

District under The Cha-Choeng-Sao Primary Educational Service Area office  

1. The population used in this study were 2,083 persons who included of teachers and school 

civil services of theschool inMueng District at 2015 academic year and were selected by 

multistagerandom sampling to be a sample group that had sample size 327 persons. The 

instruments used in this study was a questionnaire survey of a series were divided into 3 

parts which the scale value were 5 levels Ratting Scale. Data analysis were done by basic 

statistics which consisted of the percentage, mean, standard deviation and hypothesis were 

tested by Peason’s product moment correlation coefficient.

 The	results	revealed	as	follows:	

 1. The opinions level of teachers and school civil services for implementing follow 

ASEAN declaration in educational aspect andeducational effectiveness of school were both 

at high level in overall. 

 2. There were positive relationship as a whole at the highest level and still positive 

relationship at high level as individual aspects between implementing follow ASEAN 

declaration in educational aspect and educational effectiveness of the school under The 

Cha-Choeng-Sao Primary Educational Service Area office 1.There were 3 sub elements 

which stood on high relationship as follow 1)dissemination of knowledge, information and 

attitude about ASEAN 2) student and population potential development for enter to ASEAN 

properly 3) preparedness free education for AESEAN and 2 sub elements which stood on 

moderate relationship as follow 1) education standards development for student and teacher 

rotation in ASEAN 2) youth development for the resource ofASEAN. 

Key	words	:	Learning Conductibility, Enter for The Asian Community 
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บทน�า

 นโยบายในการด�าเนินการด้านการ

ศึกษาตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน ว่าด้วยการ

เสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการศกึษาเพ่ือบรรลุ

ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันจาก

การประชมุคณะกรรมการระดบัชาตเิพือ่ขบัเคลือ่น

การศึกษาในอาเซียนสู ่การบรรลุเป้าหมาย 

การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในปี  2558  

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ กระทรวง

ศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการเป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวง

ศึกษาธิการ ผู้แทนส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ผู ้อ�านวยการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

และผู้แทนกรมอาเซยีน กระทรวงการต่างประเทศ 

ที่ประชุมได้ให ้ความเห็นชอบร่างนโยบาย 

เพื่อด�าเนินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน  

ด้านการศึกษา จ�านวน 5 นโยบาย (เอกราช  

อะมะวัลย์ : 2558) ดังนี้

 1) การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

และเจตคติที่ ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร ้าง 

ความตระหนักและเตรียมความพร้อมของ 

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558

 2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน (วราวุฒิ เด่นดี : 2558)

 3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและ 

ครูอาจารย ์ ในอาเซียน  รวมทั้ ง เพื่ อ ให ้ม ี

การยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกัน 

ในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยน

เยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 

(นภัสมน นันทมัจฉา : 2559)

  4) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด 

เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย  

การจดัท�าความตกลงยอมรบัร่วมด้านการศกึษา 

การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขา

วิชาชีพส�าคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรี 

การศึกษา ควบคู ่กับการเป ิดเสรีด ้านการ 

เคลื่อนย้ายแรงงาน

  5) การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป ็น

ทรัพยากรส�าคญัในการก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

อันถือเป ็นนโยบายหลักในการน�ามาใช ้ใน 

การบรหิารจดัการโรงเรยีนเพือ่เตรยีมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 งานวิชาการ เป ็นภารกิจหลักของ 

สถานศึกษาที่ พระราชบัญญัติการการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบั 2) พ.ศ. 2545 มุง่ให้กระจายอ�านาจในการ

บริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด 

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินการ

ได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 

ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย

ทกุฝ่าย ซึง่จะเป็นปัจจยัส�าคญัท�าให้สถานศกึษา

มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถ

พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเ รียนรู ้ 
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ตลอดจนการวดัผล ประเมนิผล รวมทัง้วดัปัจจยั 

เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน  

ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 

(ธีราภรณ์ ผลกอง : 2559) งานวิชาการจึงมี

บทบาทส�าคัญในการพัฒนานักเรียน ในการ 

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียน

ในสั งกั ด  4  อ� า เภอ  คื อ  อ� า เภอ เมื องฯ  

อ� า เ ภ อ บ ้านโพธิ์  อ� า เภอบางปะกง และ 

อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว มี โ รง เรียนในสังกัด

จ�านวน142 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาส 

นักเรียนจ�านวน 3.276 คน ครูและบุคลากร 

ในโรงเรียน รวม 2,083คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2559 จาก www.donthong.ac.th)  

ซ่ึงพืน้ทีข่องส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 เป็นพื้นที่ที่มีทั้งสภาพ 

ที่เป็นเมือง ชนบทกึ่งเมือง และพื้นที่ชนบท 

เนือ่งจากเป็นจงัหวดัทีห่่างจากกรงุเทพมหานคร

เพียง 60 กม และในอ�าเภอบางปะกง กับ 

อ�าเภอเมอืงบางส่วนยงัมสีภาพเป็นพ้ืนทีท่ีถ่กูจดั

ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงน่าสนใจ 

ท่ีจะศึกษาว่าในพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ เมื่อรับ

นโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนจากกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติ 

จะสามารถปฏิบัติในในระดับใดและนโยบายนี้

จะมคีวามสัมพนัธ์กบัประสทิธผิลของการจดัการ

เรียนการสอนอย่างไร

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจ ทีจ่ะศกึษาประสทิธผิล

ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน 

เขตอ�าเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 หลังจากรัฐบาลไทยประกาศ

ว่าเข้าเทศเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนแล้วว่า

ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนเป็น

อย่างไรและมคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบันโยบาย

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนด้านการศึกษาตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ โดยศึกษา 

หลังจากท่ีประเทศเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน

เรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ปฏบิตัติามนโยบาย 5 ด้านตามปฏญิญาอาเซยีน

ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับ

ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ใน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

สมมติฐานการวิจัย

 การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวง

ศึกษาธิการเรื่องการเตรียมความพร้อมด้าน 

การศึกษาเมื่อประเทศไทยเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล

ของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1
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ระเบียบวิธีวิจัย

	 1.	 ขอบเขตเนื้อหา

  การศึกษาเรือ่งนีมุ่้งศกึษาประสทิธิผล

ของการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นผลสะท้อน

จากการบริหารงานวิชาการ7 ด้านของโรงเรียน

ในเขตในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 คอื 1) การพฒันา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การจัดท�า

ทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 3) การบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4) การส ่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  

5)  การส ่ง เสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษา 6) การพัฒนาห้องสมดุ

และแหล่งเรียนรู ้และ 7) การสร้างเครือข่าย

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ซ่ึงจะสะท้อนประสทิธผิลในการจดัการเรยีนการ

สอนว่ามคีวามสัมพันธ์กบันโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการเพื่อด�า เนินงานตามปฏิญญา 

ชะอ�า-หัวหินด้านการศึกษาจ�านวน 5 นโยบาย

ดังนี้  1) การเผยแพร่ความรู ้ข ้อมูลข่าวสาร 

และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือสร้างความ

ตระหนกัและเตรยีมความพร้อมของครคูณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษา

และประชาชนเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภายในปี2558 2) การพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะที่

เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 3) การพัฒนามาตรฐาน 

การศึกษาเพื่อส ่งเสริมการหมุนเวียนของ

นักศกึษาและครอูาจารย์ในอาเซยีน 4) การเตรยีม

ความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 

เพือ่รองรบัการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

5) การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญ

ในการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน (ญตินันท์  

แก้วงาม : 2559)

	 2.	ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 2.1.	 ตัวแปรอิสระคือการปฏิบัติ

ตามตาม นโยบายด้านการศกึษา จ�านวน  5 ด้าน

ในการเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

ได้แก่ 1) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและ

เจตคติที่ดี เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร ้างความ

ตระหนกัและเตรยีมความพร้อมของครคูณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษา

และประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภายในปี25582)การพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะที่

เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 3) การพัฒนามาตรฐาน 

การศึกษาเพื่อส ่งเสริมการหมุนเวียนของ

นกัศกึษาและครอูาจารย์ในอาเซยีน 4) การเตรยีม

ความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 

เพือ่รองรบัการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

5) การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญ

ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

	 	 2.2.		ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล

ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นผลสะท้อน

จากการบริหารงานวิชาการ7 ด ้านได ้แก ่  

1) การพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ 

2)การจัดท�าทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 

3) การบรหิารกลุม่สาระการเรยีนรู ้และ กจิกรรม

พฒันาผูเ้รยีน 4) การส่งเสรมิคณุภาพการจดัการ

ศึกษา 5) การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ 
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เทคโนโลยทีางการศกึษา 6) การพัฒนาห้องสมดุ

และแหล่งเรียนรู ้และ 7) การสร้างเครือข่าย

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

	 3.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  

คือ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 1 ปีพุทธศักราช 2558 จ�านวน 

2,083คน และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบ

หลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) 

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ของKrejcie and Morgan ได ้ขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 327คน 

  4.	 เครื่องมือในการรวมรวมข้อมูล 

คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

   ส่วนที	่ 1	 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมลีกัษณะ 

เป็นแบบส�ารวจรายการ (Checklist)

   ส่วนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า(Ratting Scale) มี 5 

ระดับเพื่อถามระดับความคิดเห็นของผู ้ตอบ

แบบสอบถามว่าโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู่

ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อด�าเนินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน 

ด้านการศึกษา จ�านวน 5 ด้านในระดับใด

   ส่วนที่	 3	 เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Ratting Scale)  

มี 5 ระดับเพื่อถามระดับความคิดเห็นของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามว่าโรงเรียนท่ีท่านปฏิบตังิาน 

อยู่มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเป็นผลมาจากบรหิารงานวชิาการ 7 ด้านอยูใ่น 

ระดับใด

 5. 	 สถิติ ในการวิ เคราะห ์ข ้อมูล 

ประกอบด ้วย ความถี่  ร ้อยละ ค ่าเฉ ล่ีย  

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน

โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r
xy

) ของเพียร์สัน 

(Peason’s product moment correlation 

coefficient)ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

0.05

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการด�าเนินงานตามนโยบาย 5 ด้านของ

กระทรวงศกึษาธกิารเมือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

กับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 

ซึ่งเป็นผลจากการบริหารวิชาการ7 ด้าน ของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ซึ่งสามารถเขียน

เป็นแผนภาพได้ดังนี้
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นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ

ด�าเนินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน

ด้านการศึกษาจ�านวน5ด้านดังนี้

 1)	 การเผยแพร่ความรูข้้อมลูข่าวสาร 

และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อ

สร้างความตระหนกัและเตรยีมความพร้อม

ของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชน 

เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 

2558 (X
1
)

 2)	 ก า รพัฒน าศั ก ยภ าพขอ ง

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มี

ทกัษะทีเ่หมาะสมเพือ่เตรยีมความพร้อม

ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (X
2
)

 3)	 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา

และครูอาจารย์ในอาเซียนของโรงเรียน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 (X
3
)

 4)	 การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด

เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการ

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (X
4
)

 5)	 การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็น

ทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน (X
5
)

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ

สอน	 ซึ่งสะท้อนจากการด�าเนินงาน 

ด้านวิชาการของโรงเรียน 7 ด้านคือ

 1. ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ

กระบวนการเรียนรู้ (y
1
)

 2. การจัดท�าทะเบียนและวัดผล-

ประเมินผล (y
1
)

 3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (y
1
)

 4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการ

ศึกษา (y
1
)

 5. การส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา (y
1
)

 6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง

เรียนรู้

 7. การสร้างเครอืข่ายพฒันาหลกัสตูร

และการจัดการเรียนการสอน (y
1
)

		 ตัวแปรอิสระ	 ตัวแปรตาม
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ผลการวิจัย

  1.  ระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อน และ

บุคลากรการศึกษาด้านอื่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามนโยบายเพือ่เตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคม

อาเซยีน และประสทิธผิลในการจดัการเรยีนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยท่ากับ 

3.82 และ 4.24 ตามล�าดับ

  2.  ความสมัพันธ์ระหว่างการปฏบิตัติาม

นโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคม

อาเซยีน5ด้าน กบัประสทิธผิลในการจดัการเรยีน

การสอนของที่เป็นผลมาจากการบริหารงาน

วิชาการ 7 ด้านตามแนวทางของกระทรวง

ศึกษาธิการของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

อยู ่ในระดับสูงมาก (r
XY

 = .925) และเมื่อ

พิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อย 

พบว่า

  3.  การปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีนรายด้าน มคีวาม

สัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังนี้

   3.1 การเผยแพร ่ความรู ้  ข ้อมูล

ข ่าวสาร และเจตคติที่ดี เกี่ยวกับอาเซียน  

เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม

ของครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนมีความสัมพันธ  ์

กับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  

ในระดับสูง ( r
XY

 = .793)

   3.2  การพฒันาศักยภาพของนกัเรยีน 

นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ

จัดการเรียนการสอน ในระดับสูง (r
XY

 = .756)

   3.3  การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด

เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสัมพันธ์ 

กับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  

ในระดับสูง (r
XY

 = .756)

   3.4  การพฒันามาตรฐานการศกึษา

เพื่ อส ่ ง เสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา 

และครูอาจารย์ในอาเซียน มีความสัมพันธ  ์

กับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  

ในระดับปานกลาง (r
XY

 = .665) และ

   3.5  การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป ็น

ทรพัยากรส�าคญัในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน 

มีความสัมพันธ ์กับประสิทธิผลในการจัด 

การเรยีนการสอน ในระดบัปานกลาง ( r
XY

 = .612)

อภิปรายผล

 จากผลการศึกษาการจัดการเรียน 

การสอนหลังสถานการณ์ที่ประเทศไทยเข้าสู ่

ระบบประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทราเขต 1 มปีระเดน็ทีน่่าสนใจซึง่ผูศ้กึษา

มาอภิปรายผลดังนี้

 1. ระดับการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียน ของ

โรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
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ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการปฏิบัติตาม

นโยบายน้ีของบุคลาการทางการศึกษาของ

โรงเรียนวัดดอนทองจึงอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ

พิจารณาการปฏิบัติตามรายด้านพบว่าการ

ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนามาตรฐานการ

ศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา

และครอูาจารย์ในอาเซยีน อยูใ่นระดบัปานกลาง

เท่านั้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร

ทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในการเตรียมความ

พร้อมตนเอง ที่จะพัฒนานักเรียนให้ก ้าวสู ่

ประชาคมอาเซียน แต่กระน้ันก็ยังไม่มั่นใจใน

ส่วนของมาตรฐานการศึกษา ที่อาจจะยังไม่

พร ้อมส�าหรับการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน  

จึงท�าให้ความคิดเห็นเป็นดังผลการศึกษา 

ที่ค้นพบ

  2. เมื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็น

ของบคุลากรทางการศกึษาถงึประสิทธผิลในการ

จัดการเรียนการสอนที่เป็นผลสืบเนื่องจากการ

บริหารงานวิชาการเพื่อให้สนองตอบต่อการเตรี

ยมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนใน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 แล้วพบว่าบุคลากรทางการ

ศึกษาเห็นว่าประสิทธิผลในการจัดการเรียนการ

สอนทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งจากการเตรยีมความพร้อม

ของบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งการบริหารงานวิชาการตามแนวทางของ

กระทรวงศกึษาธกิารประกอบด้วย (1) การพฒันา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (2) งานทะเบยีน

และวัดผล (3) การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียน(4)การส่งเสริม

ระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  

การปฏบิตัติามนโยบายด้านการเผยแพร่ความรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน 

เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม

ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 อยู่ในระดับ

มากที่สุด (X=4.62) การปฏิบัติตามนโยบาย

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาใน

อาเซยีนเพือ่รองรบัการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน อยู่ในระดับมาก (X =4.20)การปฏิบัติ

ตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน อยู่ในระดับมาก (X = 3.72 )การปฏิบัติ

ตามนโยบายการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป ็น

ทรพัยากรส�าคญัในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน 

อยู่ในระดับมาก (X =3.72 )และ การปฏิบัติตาม

นโยบายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อ 

ส่งเสรมิการหมนุเวยีนของนกัศกึษาและครอูาจารย์

ในอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.84 )

ตามล�าดับ

 ค่าทางสถิติที่ค ้นพบนี้สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ เอกราช อะมะวัลย์ (2554) ที่วิจัย 

เรื่อง “การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ช่างฝีมือทหารในการเตรียมความพร้อมด้าน

บุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 

2558” ซึง่พบว่าปัจจยัส�าคญัในการเตรยีมความ

พร้อมทางการศึกษาเมื่อประเทศไทยเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนคือ ปัจจัยด้านความเข้าใจ 

เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
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(r
XY

 = .665) อาจเน่ืองจากบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียนเห็นว่าการหมุนเวียนของ

นักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียน หน่วยงาน

ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการปฏิบัติตามนโยบายน้ี 

ควรเป็นกระทรวงศึกษาธิการ มากกว่าบุคลากร

ในโรงเรียน

  3.2 การปฏิบัติตามนโยบายการ

พัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญในการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธผิลในการจดัการเรยีนการสอน ในระดบั

ปานกลาง (r
XY

 = .612) เนื่องจากว่าบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนบางส่วนอาจตีความ 

ค�าว่า “การพัฒนาเยาวชน” ในความหมาย 

ท่ีกว้าง กล่าวคอืเป็นท้ังเยาวชนในระบบโรงเรียน

และเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเมื่อกล่าวถึง

เยาวชนนอกระบบโรงเรียนแล้วยังมีหน่วยงาน 

อื่นๆ ที่รับผิดชอบในการด�าเนินงานอยู่แล้ว เช่น 

กระทรวงแรงงาน (กรมแรงงาน และกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน) กระทรวงมหาดไทย (กรมการ

พฒันาชมุชน กรมการปกครอง ฯลฯ ) และหน่วยงาน

ทางด ้านความมั่นคงบางหน ่วยงานของ 

กระทรวงกลาโหม ที่ฝึกฝนอาชีพให้กับเยาวชน

ในชนบทโดยเฉพาะเยาวชนในพืน้ท่ีมคีวามมัง่คง

น้อย ฯลฯ ดังนั้นจึงท�าให้บุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตาม

นโยบายด้านนี้น้อยเกินไป

  เมื่อกล่าวโดยสรุป ข ้อค้นพบใน 

เรื่องความสัมพันธ ์ระหว่างการปฏิบัติตาม

นโยบาย 5 ด้านตามปฏิญญาอาเซียนด้าน 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ปฎิญญา

ชะอ�า-หัวหิน) กับประสิทธิผลของการจัดการ

คณุภาพการจดัการศกึษา (5) การส่งเสรมิพฒันา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

(6) การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และ 

(7) การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน โดยการบรหิารงานวชิาการ

ตามแนวทางของกระทรวงศกึษาธกิารนีบ้คุลากร

ทางการศึกษามีความคิดเห็นว ่าส ่งผลต ่อ

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมากทุกด้าน

  3. ผลจากการอภิปรายข้อ 1 และ 2 

เมื่อผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ

ตามนโยบาย 5 ด้านตามปฏิญญาอาเซียนด้าน

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ปฎิญญา

ชะอ�า-หัวหิน) กับประสิทธิผลของการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 พบว่า

มีความสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก  

(r
XY

 = .925) น่ันหมายถึงว่าถ้าโรงเรียนมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายการเตรียมความพร้อมด้าน

การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเข้มแข็ง

มากเท่าใด ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาก็

จะดขีึน้มากเท่านัน้ และเมือ่พจิารณาในรายองค์

ประกอบย่อยของความสมัพนัธ์จะพบว่าตวัแปร

ที่ศึกษาทั้ง 2 ตัวจะมีความสัมพันธ์ในระดับสูง

เกือบทัง้หมด ยกเว้นอยู ่2 คู ่ทีม่คีวามสมัพนัธ์ใน

ระดับปานกลาง คือ

  3.1 การปฏิบัติตามนโยบายการ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ

หมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ใน

อาเซียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ

จัดการเ รียนการสอน ในระดับปานกลาง  
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ศึกษาของโรงเรียนวัดดอนทอง สามารถ

สนับสนุนความคิดเบื้องต ้นของผู ้วิจัยที่ว ่า 

ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ ควรจะมีความสัมพันธ์กัน 

ในทางบวก ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้

 1. น�าผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนา 

การบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 1 

 2. น�าผลการศกึษา เป็นข้อมลูสาระสนเทศ

ในการวางแผนงานการบริหารงานวิชาการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราทั้งเขต 1 และ เขต 2 

ข้อเสนอแนะส�าหรบัการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

 1.  ควรศึกษาความคดิเหน็ต่อการบรหิาร

งานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การมัธยมศึกษา

 2. ควรศกึษาความต้องการของนกัเรยีน 

ประชาชน หรือผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน 

ท้ังที่ สังกัดในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา และสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การมัธยมศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าผู้รับบริการ 

จากโรงเรียนต้องการให้โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบัน

หลกัด�าเนนิการด้านใดบ้านเพ่ือส่งผลให้เยาวชน

ไทยสามารถสร้างโอกาสและใช้ประโยชน์จาก

การท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคม

อาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง

บรรณานุกรม
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย
Guidelines	for	the	Solution	of	Human	Trafficking	Problems	

of	Fishing	Labor	at	Sea	in	Thailand
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e-mail : suteera99@hotmail.com

บทคัดย่อ

 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน

แรงงานประมงทะเลของประเทศไทย” ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์

ในแรงงานประมงทางทะเลของประเทศไทย ศกึษารปูแบบ วธิกีาร กรณศีกึษาการค้ามนุษย์ในแรงงาน

ประมงทะเล ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการการบังคับใช้ โดยเฉพาะประเด็น 

ด้านกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหา  

เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนาการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ในแรงงานประมงทะเลอย่างยัง่ยนืและเป็นรปูธรรม ส่งผลประเทศไทยด�าเนินการสอดคล้องมาตรฐาน

ขั้นต�่าตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act - TVPA) และ

ได้รับการจัดอันดับตาม Trafficking in Persons Report ที่ดีขึ้นในอนาคต

  จากการศึกษาพบประเด็นส�าคัญในการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย ได้แก่ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ ทั้งในส่วนกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และกฎหมายภายใน

ประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานภาคประมงทะเล และวเิคราะห์การด�าเนินการของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

กับคดีค้ามนุษย์ทั้งในส่วนหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ 

ในการด�าเนินคดี

  ผลจากการศกึษาวจิยัครัง้นี ้ผูเ้ขียนได้เสนอแนวทางการพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้องโดยก�าหนด

ให้การจัดท�าเอกสารที่ เกี่ยวข ้องสามารถด�าเนินการได้โดยหน่วยงานเดียว หรือเพียงสอง 

หน่วยงาน รวมถึงเอกสารแต่ละส่วนที่จ�าเป็นต้องมีจะต้องข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ทั้ง สัญญาจ้าง  

ทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้าง หนังสือคนประจ�าเรือ และน�ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ใน 

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และอนุสัญญาอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่า

ด้วยการท�างานในภาคประมง ค.ศ. 2007 มาเป็นมาตรฐานขัน้ต�า่ในการคุม้ครองสิทธใิห้แก่ลูกเรือ และ 
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ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในรูปศูนย์อ�านวยการ มีส่วนราชการที่อยู่ภายในโครงสร้างของศูนย์ฯ 

ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลทั้งหมด ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่ได้

รับการแต ่ งตั้ งมีอ� านาจหน ้าที่ ตามกฎหมายด�า เนินการตามความจ�า เป ็น เพื่ อป ้องกัน  

ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง หรือแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งให้มีอ�านาจสืบสวนสอบสวน และควรมีการ

สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบ

ต่อปัญหาให้มากขึ้นและการช่วยดูแลสอดส่องการด�าเนินการภายในกลุ่มคนอาชีพเดียวกัน

ABSTRACT

 The study titled “A Study and Guideline Development for the Resolution of Human 

Trafficking of Fishing Labor at Sea” was designed to ascertain the situation of the fishing 

labor trafficking in the case of Thailand. Also, the study attempted to investigate the patterns, 

methods, serious instances of fishing labor trafficking and legal measures as well as law 

enforcement as far as the human trafficking of fishing labor at sea was concerned. Legal 

issues and law enforcement were focused simply because they were the key to the success 

of solving the fishing labor trafficking problems, Expectedly the findings derived from the 

study could be used for analytical purposes with a view to developing the guidelines as to 

the solution of the fishing labor trafficking problems in a sustainable and concrete manner, 

This implies that Thailand’s operation would be in line with the minimum standard of Trafficking 

Victims Protection-TV PT and it would probably lead to the ranking upgrading according to 

the Trafficking in Persons Report in the near future. 

 As a result of the study, the researcher has discovered some important issues that 

could be put in use for the analysis of guidelines deemed highly necessary for the solution 

of fishing labor trafficking problems in Thailand. These issues include a provision pertaining 

to the solution of human trafficking problems- both internal laws relating to human trafficking 

and internal laws relating to labor in the on-sea fishing sector. Moreover, the researcher 

analyzed the way the agencies concerned with the human trafficking work

 Apart from what has been said, the researcher has offered guidelines for the solution 

of human trafficking problems with regard to fishing labor at sea. That is to say, all laws 

concerned should be developed or revised in such a way that all documents concerned 

should be prepared by a single unit or by a couple of units. Each section of the documents 
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must be based on reliable, related facts such as hire contracts the employee registration, 

the payroll documents. A list of names of persons in charge of each boat. Moreover, the 

standards stipulated in the ministerial laws concerning the protection of fishing labor at sea 

B.E. 2557 and the Convention no. 188 concerning the work in fishing sector should be used 

as the minimum standard for the protection of the rights of boat crews. A law enforcement 

agency should be established as a center and functions as the directorate with an eye to 

supervising all governmental units concerned with various kinds of marine activities; the 

staff members of the center should be authorized to take action in the prevention and the 

suppression as well as in the investigative activities pertaining to the wrongdoings about 

the human trafficking of fishing labor at sea along with other matters concerned. Finally, 

efforts should be made to create the public and private sectors’ cooperation in tackling the 

human trafficking problems. In addition, the government should create the awareness of 

the problems on the part of the entrepreneurs so that they could become the government’s 

eyes and ears as far as the operation of the entrepreneurs’ fishing businesses is concerned.

บทน�า

ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

ประเทศไทยประสบวิกฤติที่ส�าคัญเกี่ยวกับ

ปัญหาการประมง กล่าวคือ เมื่อวันที่  20  

มิถุนายน 2557 กระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์

การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons–TIP 

Report) ประจ�าปี พ.ศ. 2557 รายงานดังกล่าว

เป ็นการประเมินผลการด�า เนินการด ้าน 

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 

2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 เป็นการประเมิน

เฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์ กระทรวงการ 

ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดให้ไทยอยู 

่ในระดับที่ 3 (Tier 3) หรือระดับต�่าสุดในการ 

จัดล�าดับของรายงานดังกล ่าว เนื่องจาก

สหรัฐอเมริกาเห็นว่า ประเทศไทยยังด�าเนินการ

ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมาย

คุม้ครองเหยือ่การค้ามนษุย์(TraffickingVictims

Protection Act- TVPA) โดยการบังคับใช้

กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ยังมีไม่เพียงพอ

เมื่อเทียบกับขนาดของปัญหาการคอร์รัปชั่นใน

ทุกระดบัยงัเป็นอปุสรรคส�าคญั การแก้ไขปัญหา

แรงงานบังคับและภาวะแรงงานขัดหนี้ของ

แรงงานต่างชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคส่วน

การค้าและประมงยงัไม่เพยีงพอ โดยไม่สามารถ

สืบสวนและด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิด ซึ่งรวมถึง

เจ ้าของเรือและผู ้ควบคุมเรือที่ ใช ้แรงงาน 
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ต่างชาตเิป็นแรงงานบงัคับ และท�าให้ประเทศไทย

ถูกปรับลดระดับโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไทย  

อยู่ในระดับที่ 2 (Tier 2 Watch List) มา 4 ปีแล้ว 

(ตั้งแต่ พ.ศ. 2553) โดยเมื่อ พ.ศ. 2555 และ  

พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้รับการยกเว้นไม่ถูก

ลดระดับลง แต่ข้อยกเว้นในการปรับลดระดับ

โดยอัตโนมัติตามกฎหมาย TVPA นั้นสามารถ

ท�าได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเนื่อง ดังนั้นในรายงาน  

TIP Report พ.ศ. 2557 ประเทศไทยจึงถูก 

ลดระดบัลงมาทีร่ะดบัที ่3 (Tier 3) (สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย. http://www.thai chamber.

org/userfiles/file/ ) โดยอัตโนมัติ ต่อมาคณะ

กรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล สหภาพ

ยุโรป (EU) ได้ให้ “ใบเหลือง”เพ่ือแจ้งเตือน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรื่องการขาด

มาตรการที่เพียงพอ ในการต่อสู้กับการประมง 

ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ

ควบคมุ (Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing หรอื IUU Fishing) เพ่ืออนรุกัษ์ทรพัยากร

ประมงและสิ่งแวดล้อม เม่ือเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 ซึ่งการใช้แรงงานประมงที่ไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายก็เป็นประเด็นการพิจารณาเรื่อง

หนึ่งของ IUU

 จากข้างต้น ท�าให้รฐับาลไทยด�าเนนิการ

ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยประกาศนโยบาย 

“ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น (Zero 

Tolerance)” เป ็นวาระแห ่งชาติตั้ งแต ่ป ี  

พ.ศ.2557 และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่

การปฏิบัติจนเกิดผลเป ็นรูปธรรม รัฐบาล 

ได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ จากเดิมในปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 

1,529.68 ล้านบาท เป็น 2,590.31 ล้านบาท 

ในปี พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.33 ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงความส�าคัญในการแก้ไขปัญหา 

การค้ามนุษย์ให้หมดไป โดยงบประมาณจ�านวน 

508.40 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 19 ของ 

งบประมาณท้ังหมด ได้จัดสรรเพื่อจัดระบบ 

ภาคการประมงของไทยให้ดีขึ้น เพื่อขจัดการค้า

มนุษย ์ในอุตสาหกรรมประมงและกิจการ 

ต่อเน่ืองประมงทะเล โดยรฐับาลได้ออกมาตรการ 

และกฎระเบยีบ เพือ่แก้ไขต้นเหตขุองปัญหาการ

ค้ามนุษย์ และปิดจุดอ่อนของกฎหมาย เพื่อ 

เพิ่มบทลงโทษผู้กระท�าความผิดและก�าหนด

มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ได้มีการตรากฎหมายใหม่ เพื่อไม่ให้มี

การบงัคบัใช้แรงงานในเรอืประมงและอตุสาหกรรม

ประมง รวมถึงได ้มีการจัดตั้ งหน ่วยงาน 

เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ 

ท�าประมงในทะเลโดยเฉพาะ จนส่งผลให้

ประเทศไทยได้รับการปรับระดับการด�าเนินการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

มาเป็น Tier 2 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 จากการด�าเ นินการดังกล ่าว จึงมี 

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องศกึษาถงึแนวทางการแก้ไข

ป ัญหาท่ีผ ่านมาของ รัฐบาล ในประเด็น 

ด ้านกฎหมายและกระบวนการบังคับใช ้

กฎหมาย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการ 

แก้ไขปัญหา ทั้งนี้ เพื่อให้ความพยายามการ

ด�าเนนิการทีผ่่านมาสามารถแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ ้มค่ากับ 

งบประมาณที่เสียไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
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ใช้แรงงานประมงทะเลที่ประเทศไทยถูกจับตา

มองจากนานาประเทศ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะ

ได้รับการจดัอนัดบัในล�าดบัทีด่ข้ึีน แต่ถ้าหากวธิี

การแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

อย่างยั่งยืน ประเทศไทยก็ย่อมถูกลดระดับ 

ความน่าเชื่อถือลงมาได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาพรวม และ

อาจส่งผลให้ถูกตัดความช่วยเหลือทางด้าน

เศรษฐกิจอื่นๆ ได้อีกด้วย

หมายเหตุ

 ตามเกณฑ์ในกฎหมาย TVPA เป็น  

4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 (Tier 1) คือ ประเทศ 

ที่ด�าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่า 

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ทั้งด้านการ

ป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้า

มนุษย์และการคุ ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์, 

ระดับที่ 2 (Tier 2) คือ ประเทศที่ด�าเนินการไม่

สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมาย

สหรฐัอเมรกิาแต่มคีวามพยายามปรบัปรงุแก้ไข 

ระดับที่ 2 (Tier 2 Watch List) ซึ่งต้องจับตามอง

เป็นพิเศษคล้ายกับ Tier 2 โดยมีจ�านวนเหยื่อ 

การค้ามนษุย์เพิม่ขึน้ หรอืไม่มหีลกัฐานชดัเจนว่า

รัฐบาลเพิ่มความพยายามด�าเนินการต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ และระดับที่ 3 (Tier 3) คือ ระดับ

ต�า่สดุ หมายถงึประเทศทีด่�าเนนิการไม่สอดคล้อง

กับมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

และไม่มีความพยายามแก้ไข ซึ่งสหรัฐอเมริกา

อาจพจิารณาระงบัการให้ความช่วยเหลอื ทีม่ใิช่

ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการค้าได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การค้า

มนุษย์ในแรงงานประมงทางทะเลของประเทศไทย

 2) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ กรณี

ศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์ใน

แรงงานประมงทะเลของประเทศไทย

 3) เพือ่ศกึษาถงึมาตรการทางกฎหมาย

และกระบวนการการบังคับใช ้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง

ทะเล

 4) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค 

ในการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเกีย่วข้องการค้ามนุษย์

ในแรงงานประมงทะเล 

 5) เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนาการ 

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง

ทะเลอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ระเบียบวิธีวิจัย

 ระเบยีบวธิวีจิยัในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

และวิเคราะห์ข ้อมูลใช ้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) โดยศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ งานวิจัย 

ตัวบทกฎหมาย ต�ารา วารสาร บทความท่ี

เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้อมูลจากเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายและ

กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรูปแบบแรงงาน

ประมงทะเล สาระส�าคัญของกฎหมายที่

เกี่ยวข้องท้ังกฎหมายภายในและอนุสัญญา
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ระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค

การบังคับใช้กฎหมาย 

  กฎหมายที่ท�าการศึกษาและวิเคราะห์

ภายใต้ขอบเขตการวิจัย ได้แก่ กฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน

แรงงานประมงทะเลคือ พระราชก�าหนดการ

ประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติแรงงานทาง

ทะเล พ.ศ.2558 และพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณา

การค้ามนษุย์ พ.ศ.2559 พระราชบญัญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนษุย์ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2560 รวมทัง้ประกาศและ

ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ในแรงงานประมงทะเลคือ อนุสัญญาว่า

ด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 และอนสุญัญา

อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดย

เฉพาะหญิงและเด็ก ค.ศ. 2015

ผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยมีประเด็นในการ

วเิคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ใน

แรงงานประมงทะเลของประเทศไทย ดังนี้ 

	 1)	 บทบญัญัตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมาได้มีการแก้ไข

กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั

การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ในแรงงานประมง

ทะเล ทั้งการออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในประมงทะเล พ.ศ. 2557 ตามความในพระราช

บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราช

ก�าหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราช

บัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 

นอกจากน้ียงัมกีารแก้ไขพระราชบญัญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  

กล่าวคือ

 กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับการค้ามนุษย์

  ในวันท่ี 26 มกราคม 2560 ได ้ม ี

การตราพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 เพือ่ปรบัปรงุ

บทบัญญัติบางประการท่ีไม ่ เหมาะสมต่อ 

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มี

ความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยแก้ไข 

บทนิยามค�าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” 

และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้

ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

หลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่อง

มาจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ และ

ก�าหนดฐานความผดิซึง่ได้กระท�าต่อเดก็ทีม่อีายุ

ไม่เกินสิบห้าปีให้ท�างานหรือให้บริการอันอาจ

เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อ

ร่างกายหรอืจติใจ การเจรญิเตบิโต หรอืพัฒนาการ

ของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนด

โทษให้มีโทษหนักขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับ 

รปูแบบการกระท�าความผดิและสภาพเศรษฐกจิ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และสอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด ้วยการค้ามนุษย์ (ASEAN 

Convention against Trafficking in Persons, 

especially Women and Children: ACTIP)  

อีกด้วย



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
91

 การแก้ไขเพ่ิมเติมค�านิยาม ส่งผลให้ค�า

นิยามของการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์มี

ความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ 

  “มาตรา 6 ผู้ใดกระท�าการอย่างหน่ึง

อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย  

พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง 

จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ 

ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง  

ใช้อ�านาจโดยมิชอบ ใช้อ�านาจ ครอบง�าบุคคล

ด้วยเหตุที่อยู ่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย 

จิตใจ การศกึษา หรอืทางอืน่ใดโดยมชิอบ ขูเ่ขญ็

ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ 

หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก ่

ผูป้กครอง หรือผูด้แูลบคุคลนัน้เพือ่ให้ผูป้กครอง

หรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าวามผิด 

ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล 

หรือ   

(2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย  

พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง 

จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

  ถ้าการกระท�านั้นได้กระท�าโดยมี

ความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบตาม

วรรคหนึง่ หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์

จาก การค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุ

หรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศใน

รปูแบบอืน่ การเอาคนลงเป็นทาสหรอืให้มฐีานะ

คล้ายทาส การน�าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะ

เพือ่การค้า การบงัคบั ใช้แรงงานหรอืบรกิาร หรอื

การอืน่ใดทีค่ล้ายคลงึกนัอนัเป็นการขดูรดีบคุคล 

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตาม

วรรคสอง หมายความว่า การข่มขนืใจให้ท�างาน

หรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  

ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ท�าให้กลัวว่าจะเกดิอนัตรายต่อชวีติ 

ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ

บุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น 

 (2)  ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ 

 (3)  ใช้ก�าลังประทุษร้าย

 (4)  ยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของ

บุคคลน้ันไว้ หรือน�าภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือ

ของผู้อื่น มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 

 (5)  ท�าให้บุคคลน้ันอยู ่ในภาวะท่ีไม่

สามารถขัดขืนได้”

  จากค�านิยามขั้นต้น จะท�าให้การกระท�า 

ความผิดฐานค้ามนุษย์ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ

ต่อบุคคลอื่นในลักษณะคล้ายทาส และการ

ท�าให้บคุคลอืน่อยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขนืได้ 

โดยการยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคล

น้ันไว้ หรือโดยการน�าภาระหน้ีของบุคลน้ันหรือ

ของผู ้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ ซึ่งจะ

เป็นการสอดคล้องกบัอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

อกีทัง้ ยงัเป็นการปิดช่องทางในการกระท�าความ

ผิดของนายจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณกีารจ้าง

แรงงานในรูปแบบแรงงานประมงทะเลท่ีพบว่า

มีลักษณะในการกระท�าเช่นนี้เป็นจ�านวนมาก  

ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีศึกษาที่ผ่านมา โดยมักจะ

เกิดขึ้นกับแรงงานต่างด้าว ท่ีนายจ้างหรือไต้ก๋ง

เรือมักจะเก็บหนังสือคนประจ�าเรือของลูกเรือไว้ 
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และน�ามาใช้เป็นการข่มขู่ไม่ให้ลูกเรือหลบหนี

หรือขัดขืน การรวมการกระท�าในรูปแบบนี้ไว้ใน

การบังคับใช้แรงงานและมีบทเพิ่มโทษให้แก ่

ผูก้ระท�าความผดิ ย่อมจะสามารถท�าให้ผูก้ระท�า

ผิดไม่สามารถหาช่องว่างในหลบหลีกกฎหมาย

และยังได้รับบทลงโทษที่สมแก่การกระท�า 

ความผิดทีไ่ด้ท�าลงไป ซึง่จะสามารถแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง

  นอกจากนี้ ในส่วนของการแก้ไขการ

ด�าเนินคดี ยังได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธี

พจิารณาคดค้ีามนษุย์ พ.ศ.2559 ซึง่เป็นการแยก

กระบวนการพิจารณาออกมาต่างหากจากคดี

แพ่งและคดีอาญาทั่วไป เนื่องจากคดีค้ามนุษย์

เป็นคดีที่มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อ

หลายภาคส่วนของประเทศไทย ท�าให้การน�า 

รปูแบบ ของการด�าเนนิกระบวนวธิพีจิารณาปกติ

ในคดีทั่วไปมาใช้บังคับจึงมีความไม่เหมาะสม

และไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริง

ในสังคม

  โดยมีการก�าหนดให้คดีที่อยู่ในวิธีการ

พจิารณาคดค้ีามนษุย์ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่พยีงแค่คดี

ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยตรงเท่านั้น  

ยังรวมถึงคดีที่มีข้อหาความผิดอื่นที่มีเนื้อหา 

ข้อเท็จจริงในคดีที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ

การกระท�าที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

อีกด้วย จึงนับว่าเป็นการขยายขอบเขตในการ

พิจารณาคดีที่มีลักษณะการกระท�าที่ เป ็น 

การค้ามนษุย์ให้มคีวามกว้างขวางและครอบคลมุ

มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการขยาย

ขอบเขตของคดีที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ 

ให ้กว ้างขวางมากขึ้นโดยไม ่มีหลักเกณฑ์ 

ท่ีชัดเจน เพียงพอต่อการน�ามาช่วยวินิจฉัย 

คัดกรองคดีท่ีมีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์แล้ว  

ก็อาจจะน�าไปสู ่ป ัญหาการใช ้กฎหมายวิธี

พิจารณาความผิดฉบับในบางกรณีได้อีกด้วย 

โดยเฉพาะในกรณทีีจ่�าเลยเป็นผูก้ระท�าความผดิ

ในฐานหลบหนีเข้าเมือง แต่จ�าเลยกลับถูกฟ้อง

ร้องด�าเนินคดีเป็นคดีค้ามนุษย์ ซึ่งลักษณะ 

การด�าเนินคดีจะมีความแตกต่างกัน ท�าให้

กระบวนการในการคัดกรองลักษณะของคดีที่มี

ลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ท่ีเกี่ยวข้องจึงเป็นอีกกระบวนการท่ีส�าคัญอย่าง

ยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการปฏิบัติ

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรมีการ

ก�าหนดนยิามทีช่ดัเจน หรอืออกเป็นแนวทางการ

พิจารณารวมถึงการจัดการอบรมให้ความรู้กับ

เจ้าหน้าท่ีก่อนท่ีจะมีการมีการน�าตัวผู้กระท�า

ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้ มีการก�าหนดให้ คดีต่อไปนี้

ไม่อยู ่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 

ค้ามนษุย์ฯ คอื คดทีีอ่ยูใ่นอ�านาจของศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามกฎหมายว่า

ด้วยการจดัตัง้ศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤติ

มิชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 (1) และคดี

ที่อยู่ในอ�านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครวั

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัวตาม

ทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา 3 (2) โดยสภาพความเป็น

จรงิแล้ว เดก็และเยาวชนมกัจะเป็นกลุม่เป้าหมาย

ของการตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในล�าดับ

ต้นๆ อีกทั้งการกระท�าอันเป็นการค้ามนุษย์นั้นก็
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น่าจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดต่อสวัสดิภาพของ

เด็ก ตามที่มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองไว้ใน 

มาตรา 10 (4) ประกอบมาตรา 4 ของพระราช

บัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

ซึ่งคดีทั้งสองประเภทนี้ถือเป็นคดีที่มีลักษณะ

พเิศษ และมคีวามจ�าเป็นต้องใช้วธิกีารพจิารณา

คดทีีม่คีวามเฉพาะตวัแตกต่างจากการพจิารณา

คดทีัว่ๆ ไป ดงันัน้ จงึสามารถทีจ่ะน�ากระบวนการ

พิจารณาของคดค้ีามนษุย์ไปใช้กบัการพจิารณา

คดีเยาวชนด้วย ซึ่งรูปแบบการพิจารณาคดีใช้

การไต่สวนซึง่ท�าให้เกดิความรวดเรว็ อกีทัง้ยงัได้

มีการก�าหนดกระบวนวิธีการพิจารณาคดีให้

สะดวกต่อการสืบพยาน จนกระทั่งถึงการอ่าน 

ค�าพิพากษาที่สามารถกระท�าลับหลังจ�าเลยได้ 

ข้อดต่ีางๆ เหล่านี ้นอกจากจะท�าให้การพจิารณา

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยังช่วยลดความกดดัน

ให้แก่พยานกับผู้เสียหายไม่ต้องเผชิญหน้ากับ

จ�าเลย และเปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้

ดุลยพินิจอันจะเป็นคุณต่อผู้เสียหาย จึงควรถูก

น�าไปใช้ในทกุศาลทีม่กีารพจิารณาคดค้ีามนษุย์ 

เพื่อให้การพิจารณาคดีการค้ามนุษย์เป็นไปใน

รปูแบบและได้ผลทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างเดยีวกนั

  จุ ด เด ่นที่ ส� าคัญประการหนึ่ งของ 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ฯ คือ 

การก�าหนดให้น�าวิธีการพิจารณาคดีในระบบ

ไต่สวนมาใช้บังคับกับการด�าเนินคดีความผิด

ฐานค้ามนษุย์ ถอืได้ว่าเป็นการเปลีย่นรปูแบบใน

การพจิารณาคดขีองศาลยตุธิรรมไปจากเดมิโดย

สิ้นเชิง ซึ่งการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนของ

ประเทศไทยในปัจจบุนั ใช้ในการพิจารณาคดใีน

ศาลปกครองเท่านั้น โดยเหตุผลในการเปลี่ยน 

รูปแบบของการด�าเนินคดีของศาลในลักษณะ 

ดงักล่าว เน่ืองมาจากกฎหมายมวีตัถปุระสงค์ใน

การให้อ�านาจแก่ศาลในการค้นหาข้อเท็จจริงใน

คดีค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่คดี

มากกว่าทีจ่ะก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องโจทก์และ

จ�าเลยในการน�าสืบแต่เพียงอย่างเดียวเหมือน

เช ่นอย ่างรูปแบบการพิจารณาคดีในศาล

ยุติธรรมทั่วไป แต่ทั้งนี้ยังได ้มีการบัญญัติ 

เปิดช่องให้สามารถน�า กฎหมายวิธีพิจารณาคดี

แพ่ง หรือกฎหมายวิธี  พิจารณาคดีอาญา  

รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ

วธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บงัคบั

ด้วย โดยก�าหนดให้สามารถน�ามาใช้เพียงเท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้

และเฉพาะในกรณีที่ ไม ่มีบทบัญญัติหรือ 

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกามาปรับใช้กับคดี

โดยตรงเท่าน้ัน ซึ่งการก�าหนดให้สามารถน�า 

รูปแบบของการพิจารณาคดีที่แตกต่างกัน 

สองระบบมาใช้รวมกันเช่นน้ี อาจจะก่อให้เกิด

ปัญหาในทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากระบบ 

การพิจารณาที่แตกต่างกันได้เช ่นเดียวกัน  

การท่ีกฎหมายก�าหนดให ้ เป ็นอ�านาจของ

ประธานศาลฎกีาในการออกข้อบงัคบัเพือ่น�ามา

ใช้ในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์น้ันก็เป็นการ

ยืดหยุ่นต่อการอุดช่องว่างท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

บังคับใช้กฎหมายท่ีเพียงพอแล้ว ดังน้ันจึงไม่มี

ความจ�าเป็นที่กฎหมายจะต้องบัญญัติเปิดช่อง

ให้น�ากฎหมายวิธพีจิารณาคดอีืน่มาใช้บงัคบัแก่

กรณีอีก ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน รวมถึง

ความลักล่ัน ย้อนแย้งอันอาจเกิดขึ้นจากการ
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บงัคบัใช้กฎหมาย ดังกล่าว (เชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ 

และกฤษฎา แสงเจริญทรัพย์, 2559)

กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับแรงงานภาคประมงทะเล	

ในส่วนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงานประมงทะเล  

ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ในภาคประมง รัฐบาลได้มุ่งเน้น

เร่ืองของการเพิ่มระบบตรวจสอบทั้งตั้งแต่ 

เรือจอดที่ท่า จนเรือกลับมาเข้าท่าเรือ ระบบการ

ติดตามเรือขณะที่เรือออกท�าการประมง รวมถึง

การตรากฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในประมง

ทะเล พ.ศ.2557 เพ่ือให้การจดัการกบัแรงงานใน

ภาคประมง ซึ่งมีลักษณะการท�างานที่แตกต่าง

จากแรงงานในกิจการอื่นๆ ได้รับความคุ้มครอง

เทียบเท่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ 

 จากการบังคับใช้ของพระราชก�าหนด 

การประมง พ.ศ.2558 แม้จะไม่ได้เป็นกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงาน

โดยตรง แต่ได้ช่วยให้กระบวนการตรวจเรือ

ประมงและโรงงานแปรรูปสัตว ์น�้า รวมทั้ง 

สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายมุ ่ง

ประสงค์ให้เรือประมงทุกล�าเข้ามาอยู่ในระบบ 

ซ่ึงจะท�าให้ภาครัฐสามารถใช้มาตรการการ

ควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบไว้อย่าง

เข้มงวดตั้งแต่ในเรือประมง จนถึงท่าเทียบเรือ  

อกีทัง้ กฎหมายยงัก�าหนดให้เรอืประมงพาณชิย์

ขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอส ต้องติดตั้งระบบ

ติดตามต�าแหน่งเรือ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ก�าหนดพิกัดผ่านดาวเทียมทุกล�า และต้องผ่าน

การตรวจจากศนูย์ควบคมุการแจ้งเรือเข้า – ออก 

ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมง

ผิดกฎหมาย ท�าให้ประเทศไทยมีกลไกควบคุม

ดูแลเรือประมงที่เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม และ 

ยังช่วยให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถติดตาม 

เรือประมงทุกล�าได้ตลอดเวลาและสามารถ 

ด�าเนินใดๆ ที่เกี่ยวได้ทันท่วงที พระราชก�าหนด

ฉบับน้ียังท�าให้เรือท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

และเรือท่ีไม่พบร่องรอยจ�านวนกว่าแปดพันล�า

ถูกถอนใบอนุญาตการท�าประมง ท�าให้เรือ 

ดังกล่าวไม่สามารถท�าการประมงต่อไปได้  

ซึ่งถือเป็นการช่วยลดความเส่ียงท่ีเรือประมง

เหล่านีจ้ะหลบเลีย่งการถกูตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

และการใช้แรงงานท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

บนเรือ

 นอกจากน้ี ยังได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

เกี่ยวกับคนประจ�าเรือ ต้องมีหนังสือคนประจ�า

เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่าน

น�้าไทย ในกรณีที่คนประจ�าเรือไม่มีสัญชาติไทย 

ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องรับใบ

อนุญาตให้ท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ท�างานของคนต่างด้าว จะท�าให้เจ้าหน้าท่ีตาม

กฎหมายฉบับน้ีมีอ�านาจในการตรวจสอบไปถึง

การท�างานของแรงงานในเรอืประมงว่ามเีอกสาร

ท่ีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะเป็นการ

ป้องกันการค้ามนุษย์บนเรือประมงอีกทางหนึ่ง 

 ส่วนการจัดการด้านแรงงานนั้น กฎ

กระทรวงคุ้มครองแรงงานในประมงทะเล พ.ศ.
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2557 ได ้ถู กก� าหนดขึ้ น เพื่ อแก ้ ไขความ 

ไม่สอดคล้องและการขาดมาตรฐานในการ

จดัการกบัแรงงานประมง โดยในปัจจบุนัองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ได้จัดท�าอนุสัญญา 

ฉบบัที ่188 ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง  

ค.ศ. 2007 ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ในเดอืนพฤศจกิายน 

พ.ศ. 2560 โดยกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานใน

ประมงทะเลได้มกีารเพิม่ระดบัการคุม้ครองสทิธิ

แรงงานให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับอนุสัญญา

ฉบับที่  188 มี เพียงบางประเด็นที่ขาดอยู ่  

แต่ก็นับได้ว่ามีการยกระดับการคุ้มครองที่มาก

ขึน้ นอกจากนีใ้นกฎกระทรวงฯ ยงัมุง่เน้นในเรือ่ง

การค�านวณและการจ่ายค่าจ้างซึง่ถอืเป็นปัญหา

หลักอีกหนึ่ งป ัญหาที่แรงงานภาคประมง 

ถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการคุ้มครองลูกเรือที่ต้อง

ตกค้างอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็น

ปัญหาใหญ่ให้กับรัฐบาลไทยที่ต้องด�าเนินการ

ไปรับตัวลูกเรือกลับประเทศ

 การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ในแรงงานประมงทะเลที่สะสมมานานและ 

มีความซับซ้อน ทั้งการเพิ่มเติมวิธีพิจารณาคดี

ค้ามนุษย์ให้เป็นการเฉพาะ กับเพิ่มมาตรการใน

การจัดการแรงงานประมงให้ได้มาตรฐานสากล 

รวมถึงการเพิ่มระบบตรวจสอบเรือประมง จาก

การศึกษาวิจัยเชื่อได้ว่าการปรับปรุงกฎหมาย

และกฎระเบียบจะท�าให้การด�าเนินการกับการ

ค้ามนษุย์ในแรงงานประมงทะเลมปีระสทิธภิาพ

มากยิ่ งขึ้น  แต ่อย ่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ 

ที่ถูกก�าหนดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็น

รูปธรรม ถ้าหากหน่วยงานในการบังคับใช้

กฎหมายไม่สามารถตอบสนองการปฏิบตัใิห้เป็น

ไปตามที่กฎหมายก�าหนดได้ 

	 2)	 การด�าเนินการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์

  รัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 

เพื่อให้ท�าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กบัการค้ามนษุย์ในภาคประมงทะเล ทัง้หน่วยงาน

ที่ท�าหน้าที่ ในการบังคับใช ้กฎหมาย และ 

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในกระบวนพิจารณาคดี  

ซึ่งหน่วยงานทั้งสองส่วนนี้จะท�าหน้าที่ในการ

ปรบัใช้กฎหมายให้เป็นการปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม 

ซึ่งหากแม้กฎหมายท่ีมีการก�าหนดไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรมบีทบญัญตัทิีด่มีาก แต่ไม่สามารถ

น�ามาปรับใช้ได้ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน

การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ก็ย่อม

ท�าให้กระบวนการในการพยายามแก้ไขปัญหา

นั้นไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

 	หน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการบงัคบัใช้

กฎหมาย

 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการ

ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ซึ่งน�าโดยกองทัพ

เรือ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติท่ี 10/2558 กลายเป็น 

หน่วยงานหลักท่ีท�างานด้านการแก้ไขปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องการท�าประมง รวมไปถึงปัญหาการค้า

มนษุย์ในภาคแรงงานประมง โดยเป็นการท�างาน

แบบบรูณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงหลายหน่วยงาน  

มีภารกิจในการติดตามตรวจสอบ และขจัด 

การท�าประมงผิดกฎหมาย แรงงานบงัคบั การใช้

แรงงานเดก็ รวมถงึการค้ามนุษย์ในอตุสาหกรรม
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ประมง มีแผนยุทธศาสตร์ที่ด�าเนินตามแนวทาง

ของแผนปฏิบัตกิารต่อต้านการค้ามนษุย์ในภาค

ประมง ศปมผ. มีอ�านาจหน้าที่ในการตรวจตรา

ท้ังบนบก ชายฝั่ง ในท่าเรือ และบนเรือประมง 

ในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพที่ประกอบไปด้วย

เจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานร่วมกัน  

มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกใน 

22 จังหวัดชายฝั่ง เพื่อบันทึกและติดตามการ

เคลื่อนย้ายของเรือประมงและลูกเรือ 

  การท�างานในรูปแบบการประสาน 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

มคีวามส�าคญัยิง่ในกระบวนการตดิตามตรวจสอบ 

ผูป้ฏบิตังิานประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีจ่ากหลาย

หน่วยงานซึ่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างกัน 

กองทพัเรอืเป็นฝ่ายจดัหาทรพัยากรและเครือ่งมอื

ในการปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานรับผิดชอบการตรวจสญัญาการจ้างงาน

และรายชื่อลูกเรือ กรมการจัดหางานตรวจ

เอกสารด้านการจดทะเบียนแรงงาน กรมเจ้าท่า

และกรมประมงตรวจหนังสือคนประจ�าเรือ 

และใบอนญุาตประกอบการประมง ในการร่วมมอื

ตรวจสอบนีก้เ็พือ่ให้ได้มาซึง่การประกนัสวสัดภิาพ

ของแรงงานประมง และเพือ่สร้างหลกัประกนัว่า

จะไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ  

บนเรือไทยและบนชายฝั่งของประเทศไทย

 การจัดตั้งศูนย ์ควบคุมการแจ ้งเรือ 

เข้าออกของ ศปมผ. ท�าให้สามารถตรวจบันทึก

ข้อมูลเรือประมงไทยไว้ได้มากกว่าร้อยละ 90 

และส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตของเรือ

ประมงที่กระผิดกฎหมายไปกว่าหมื่นล�า ซึ่งการ

บังคับให้เรือประมงต้องรายงานการเข้าออก 

กับศูนย ์ควบคุมฯ นับเป ็นการติดตามการ 

เคลื่อนย้ายของเรือประมงที่มีประสิทธิภาพ  

ถือเป็นการป้องปรามและเคร่ืองมือหน่ึงในการ

บงัคบัใช้กฎหมายได้เป็นอย่างด ีประกอบกบัการ

จัดระเบียบโดยใช้ระบบตรวจสอบ VMS และ 

การควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกท่ีเข้มงวด โดย

เรือที่มีลูกเรือที่ขาดเอกสารที่ครบถ้วนและ 

ถูกต้องจะถูกห้ามไม่ให้ออกทะเล และช่วยให้

สามารถตรวจสอบเรือประมงทั้งหมดได้ตลอด

เวลา เมือ่พบการกระท�าความผดิใดๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานท่ีไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของ ศปมผ. สามารถ

ด�าเนินการจับกุมได้ทันที 

 นอกเหนอืจากการตรวจการเข้าออกของ

เรือประมงโดยศูนย์ควบคุมฯ แล้ว เรือประมง 

ท่ีออกท�าการประมงในทะเลยังได้รับการตรวจ

สอบจากทีมสหวชิาชพีของ ศปมผ. ซึง่รวมถงึเรอื

ประมงไทยท่ีออกไปท�าประมงนอกน่านน�้า เมื่อ

กลับเข้าสู่น่านน�้าไทยก็จะถูกตรวจสอบเช่นกัน 

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ 

พบการกระท�าความผิดกฎหมาย อาทิ การไม่มี

ใบอนุญาตท�าการประมง หรือใบอนุญาตหมด

อายุ การไม่ท�าการบันทึกการประมง การใช้

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาต

ท�างาน ไม่มสีญัญาจ้างงาน เป็นต้น ซึง่การกระท�า 

ความผิดเหล่านี้ ได้ถูกเจ้าหน้าที่น�ากลับมา

ด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่วน 

เรือประมงนอกน่านน�้าที่ไม่กลับมารายงานตัว 

ต่อศนูย์ควบคมุฯ ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2559 

จะถูกปรับเป็นเงินจ�านวนสองล้านบาท

 ศปมผ. ได้มีการจัดทีมสหวิชาชีพอีก  
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25 ทีม ท�าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการ

แปรรปูสัตว์น�า้ แต่ละทมีประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี 

10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากองทัพเรือ ต�ารวจ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ พนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าที่ตรวจ

โรงงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสวัสดิการสังคม และ 

เจ้าหน้าที่ตรวจการประมง การตรวจสถาน

ประกอบการมวีตัถปุระสงค์เพือ่กวดขันให้แต่ละ

แห่งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้กฎหมาย

การประมง กฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน 

ซึ่งครอบคลุมถึงสภาพการจ้างงาน การห้าม 

การบังคับใช้แรงงาน และอาชีวอนามัย รวมถึง

กฎหมายการป ้องกันและปราบปรามการ 

ค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก 

 นอกจากนี้ ศปมผ. ยังได้ร ่วมมือกับ 

หน ่วยอื่นๆ อาทิ  กรมสอบสวนคดีพิ เศษ  

กลุ่มองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การจับกุม

และด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดที่เกี่ยวข้อง

กับการขบวนการค้ามนุษย์ในกิจการแรงงาน

ประมง

 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การประสบ

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ ศปมผ.  

เกดิจากรปูแบบของหน่วยงาน ทีเ่ป็นการท�างาน

ร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยอาศัยกลไกในการ 

สั่ งการจากนายกรัฐมนตรีที่ เป ็นหั วหน ้า 

ส่วนราชการทุกส่วน และก�ากับการบริหารงาน

โดยกองทัพเรือ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา 

มีบทบาทตามอ�านาจหน้าที่ของตนเอง และ

ท�างานเดินไปพร้อมๆ กัน จึงท�าให้การบริหาร

จัดการโดยการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน

ในคราวเดียวกันสามารถด�าเนินการได้ง่ายข้ึน  

ซึ่ งการจัดการกับป ัญหาการค ้ามนุษย ์ที่มี 

ความซบัซ้อนและมคีวามเกีย่วข้องกบัเจ้าหน้าที่

จากหลากหลายหน่วยงาน ต้องอาศยัความร่วมมอื

จากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ัน เมื่อมีทุก

หน่วยงานมาท�างานร่วมกนัและมสีายการบงัคบั

บัญชาสั่ งการท่ีสั้นจึงท�าให ้การแก ้ป ัญหา 

ท�าได้ง่ายขึ้น 

 แต่ข ้อจ�ากัดของ ศปมผ. คือ การท่ี  

ศปมผ. เป็นเพียงหน่วยเฉพาะกิจพิเศษที่ถูก 

ตั้งมาเพื่อให้ท�างานแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและ

ท�าในระยะส้ันเท่าน้ัน เมื่อทางรัฐบาลเห็นว่า  

การด�าเนินการกับการท�าประมงผิดกฎหมาย 

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ หลงัจากทีม่กีารวางกรอบ

ปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

สามารถด�าเนินการต่อได้เอง ภารกจิของ ศปมผ. 

กจ็ะถกูส่งมอบคนืให้กบัหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ

ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของตน 

เช่นเดิม 

 หน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการด�าเนนิคดี

 จากนโยบายเชงิรุกของรัฐบาลท่ีเน้นการ

เพิม่ความเข้มงวดในการด�าเนินคดแีละบงัคบัใช้

กฎหมาย ปรับเปลี่ยนมาใช้แนวทางบังคับใช้

กฎหมายรูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองน�าการ 

ปราบปราม โดยการมุ่งเน้นการจัดการปัญหา

การค ้ามนุษย ์ที่ต ้นตอ จับกุมตัวการใหญ่  

เพือ่ท�าลายวงจรการค้ามนษุย์ให้หมดสิน้ไปแทน

การจับกุมแค ่ผู ้กระท�าความผิดปลายน�้ า  

ซึ่งการที่จะสามารถด�าเนินการได้อย่างประสบ 

ความส�าเร็จจะต้องมีการประสานงานและ 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านยุติธรรม

อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท้ังการเชื่อมโยงข้อมูล
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ระหว่างหน่วยงาน การมหีน่วยงานทีช่�านาญการ

พิเศษมาด�าเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ รวมถึง 

การปรับปรุงกระบวนการในการด�าเนินคดีให้ 

สัน้กระชบัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้สามารถน�า

ตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว

 โดยในป ีที่ ผ ่ านมาได ้มี การจัดตั้ ง 

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ส�าคัญข้ึน 

เพื่อให้การด�าเนินค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพข้ึน  

2 หน่วยงาน คือ แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต ้

ศาลอาญา และสามารถรบัผดิชอบคดทีีม่ปัีญหา

ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหาย

และพยานจากจ�าเลยที่มีอิทธิพล กับส�านักงาน

คดีค้ามนุษย์ภายในส�านักงานอัยการสูงสุด 

 ซึ่งนับตั้งแต่การจัดตั้งส�านักคดีค้ามนุษย์ ท�าให้

มีการด�าเนินการที่รวดเร็วมากข้ึน เนื่องจาก 

ส�านกังานจะรบัผดิชอบเฉพาะคดทีีเ่กีย่วข้องกบั

คดีค้ามนุษย์เท่านั้นท�าให้การด�าเนินการเป็นไป

ได้อย่างรวดเร็ว พนักงานอัยการจะมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท�าให้การด�าเนินคดีมี 

ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

 ส่วนการด�าเนนิการของแผนกคดค้ีามนษุย์

ของศาลอาญา จากการเปรียบเทียบระยะเวลา

พจิารณาคดใีนศาลชัน้ต้น จากเดมิใช้ระยะเวลา

การด�าเนินการไต่สวนและพิพากษาเสร็จสิ้นใน

เวลามากกว่าหนึง่ปี แต่หลงัจากทีม่กีารปรบัปรงุ

กระบวนการพจิารณา ได้รบัค�าพพิากษาภายใน

หกเดือน ซึ่งรัฐบาลคาดหมายว่าเกือบทุกคดี 

จะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 

 การปรับปรุงการสืบสวนสอบสวนและ

ด�าเนินคดีเป็นหนึ่งในการด�าเนินงานที่รัฐบาล

พยายามปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาคดีคั่งค้างอยู่ 

ในกระบวนการยุติธรรมเป ็นจ�านวนมาก  

การด�าเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า ท�าให้บาง

กรณีอาจน�าไปสู่การเสียความยุติธรรมในคดีไป 

ซึ่งนอกจากความพยายามในการตรากฎหมาย

วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้แยกออกจากการ

พิจารณาคดีอาญาทั่วๆ ไปแล้ว การจัดตั้ง 

หน่วยงานช�านาญพิเศษขึ้นในทุกขั้นตอน 

ของกระบวนการยุติธรรมก็ส่งผลให้การจัดการ

กับคดีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัด 

  จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

ผลการด�าเนินป้องกันและปราบปรามการ 

ค้ามนุษย์ท้ังในส่วนของการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้าไปใน

ทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ แต่อย่างไร

ก็ตาม การท่ีจะสามารถแก ้ไขป ัญหาการ 

ค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเลให้เป็นรูปธรรม 

จะต้องอาศัยกลไกกฎหมายในการป้องกันและ

ปราบปรามการกระท�าความผิดที่ เข ้มงวด 

ประกอบกับจะต้องมีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่

ในการก�ากับดูแลการค้ามนุษย์ในภาคประมง 

ทั้งบนบกและในทะเลที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ

		 1)	ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  หลังจากท่ีมีการตราพระราชก�าหนด 

การประมง พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงคุม้ครอง
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แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ท�าให้ 

การคุ ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลได้

มาตรฐานยิ่งขึ้น และท�าให้แรงงานประเภทน้ี 

ต้องเข้ามาอยู่ในระบบ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถ

ตรวจสอบจ�านวนแรงงานและสิทธิต่างๆ ได้  

ซ่ึงน�าไปสู่การป้องกนัและปราบปรามการกระท�า

อันเป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจาก 

การละเมิดแรงงาน

 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�างานใน 

ภาคประมง ค.ศ. 2007 ถึงแม้การออกกฎกระทรวง

คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 

จะท�าให้การคุม้ครองสทิธมิมีาตรฐานมากยิง่ขึน้ 

แต่ยงัมบีางประเดน็ทีไ่ม่ได้ก�าหนดให้ครอบคลมุ

ถึง อาทิ การตรวจสุขภาพ การประกันสุขภาพ

และอุบัติเหตุให้แก่ลูกเรือ การให้สัตยาบัน 

อนุสัญญาฯ นอกจากจะเป็นการเพ่ิมมาตรฐาน

ของกฎหมายให้ทัดเทียมกับกฎหมายะระหว่าง

ประเทศ ยัง เป ็นการแสดงถึงความตั้ งใจ 

ของประเทศไทยในการต้องการแก้ไขปัญหา 

การค้ามนุษย์ต่อสายตาของนานาชาติอีกด้วย 

นอกจากนี้  ประเด็นที่ส� าคัญที่สุด 

ของการใช้แรงงานประมงที่น�าไปสู ่ป ัญหา 

การค้ามนุษย์คือ สภาพการจ้างที่มีลักษณะ 

แตกต่างไปจากการใช้แรงงานในรูปแบบอื่น 

และการไม่มีเอกสารในการท�างาน ซึ่งตาม 

กฎกระทรวงมีการก�าหนดให้ท�าสัญญาจ้าง 

เอาไว ้ให ้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ  

และจัดท�าทะเบียนการจ้าง โดยต้องส่งส�าเนา

ทะเบียนลูกจ ้างให ้อธิบดีหรือผู ้ ซึ่ งอธิบดี 

มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มจ้าง 

ลูกจ้างเข้าท�างาน ถ้าหากจะการเก็บข้อมูล 

ตรวจสอบเป็นไปอย่างครบถ้วน ควรก�าหนด 

ให้นายจ้างจะต้องส่งส�าเนาสญัญาจ้างพร้อมทัง้

ทะเบียนลูกจ้างให้แก่อธิบดีหรือผู ้ซึ่งอธิบดี 

มอบหมายด้วย การท�าเช่นน้ีจะท�าให้ภาครัฐ

สามารถมีข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานว่าเป็นไป

อย่างถูกต้องหรือไม่ ตั้งแต่การเริ่มจ้างงาน 

 ส่วนมาตรการที่เกิดขึ้นตาม พระราช

ก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ท�าให้เรือประมง

ทกุล�าเข้ามาอยูใ่นระบบ มกีารตดิตามตรวจสอบ

ได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขณะก่อนเรือออกจากท่า  

เรือออกท�าการประมง และขณะกลับเข้าท่า  

ซึง่เจ้าของเรอืหรอืผูค้วบคมุจะต้องจดัท�าหนงัสอื

คนประจ�าเรือ และมีให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ซึ่งการ 

จัดท�าเอกสารเหล่าน้ี ท่ีผ ่านพบปัญหาการ 

ปลอมแปลงเอกสาร หรือการจัดท�าไม่ถูกต้อง  

อีกท้ังมีการเชื่อมโยงถึงกฎหมายหลายฉบับ  

อาจมีผลท�าให้เกิดการลักลั่นระหว่างกฎหมาย

แต่ละฉบับ ประกอบกับหน่วยงานที่ด�าเนินการ

เรื่องนี้มีหลายหน่วยงาน 

 ดังนั้น หากมีการตรากฎหมายเป็น 

พระราชบญัญตัเิฉพาะเกีย่วข้องกบัการคุม้ครอง

แรงงานในภาคประมงย่อมจะมีผลใช้บังคับ 

ท่ีดีกว่า และก�าหนดให้การจัดท�าเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการได้โดยหน่วยงาน

เดียว หรือเพียงสองหน่วยงาน รวมถึงเอกสาร

แต่ละส่วนทีจ่�าเป็นต้องมจีะต้องข้อมลูทีเ่ชือ่มโยง

กัน ท้ัง สัญญาจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง เอกสาร 

การจ่ายค่าจ้าง หนังสือคนประจ�าเรือ และ 

น�ามาตรฐานทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงคุม้ครอง

แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และ
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อนุสัญญาอนุสัญญาฉบับที่  188 ว ่าด ้วย 

การท�างานในภาคประมง ค.ศ.2007 มาเป็น

มาตรฐานขัน้ต�า่ในการคุม้ครองสทิธิให้แก่ลกูเรอื 

การด�าเนินการเช่นนี้ย่อมจะสามารถช่วยป้อง

ปราบการเกิดขึ้นของปัญหาการค้ามนุษย์ใน

แรงงานประมงทะเลให้เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจาก

ภาครัฐจะสามารถตรวจสอบการด�าเนนิการของ

นายจ้างหรอืเจ้าของเรอืได้ตัง้แต่ข้ันตอนการจ้าง 

จนถึงการออกไปท�างานกับเรือประมง

 ส ่วนการด�าเนินวิธีพิจารณากับคดี 

การค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 ควรจะมีการแก้ไขให้

สามารถน�าไปใช้พิจารณาคดีการค้ามนุษย์ใน

ทุกๆ ศาลด้วย ซึง่รปูแบบการพจิารณาคดใีช้การ

ไต่สวนซึ่งท�าให้เกิดความรวดเร็ว อีกทั้งยังได้มี

การก�าหนดกระบวนวิธีการพิจารณาคดีให้

สะดวกต่อการสืบพยาน จนกระทั่งถึงการ 

อ่านค�าพพิากษาทีส่ามารถกระท�าลบัหลงัจ�าเลย

ได้ ข้อดีต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะท�าให้การ

พิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยังช่วยลด

ความกดดันให้แก่พยานกับผู้เสียหายไม่ต้อง

เผชิญหน้ากับจ�าเลย และเปิดโอกาสให้ศาล

สามารถใช้ดุลยพินิจอันจะเป็นคุณต่อผู้เสียหาย 

เพื่อให้การพิจารณาคดีการค้ามนุษย์เป็นไปใน

รปูแบบและได้ผลทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างเดยีวกนั 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหลักจากมีการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนพิจารณาคดีการค้ามนุษย์นี้ ท�าให้

ประเทศไทยสามารถจัดการคดีค้ามนุษย์ให้มี

ความรวดเร็วยิ่งข้ึน และท�าให้ผู ้กระท�าผิด 

ถูกด�าเนินคดีโดยไม่ล่าช้าดังที่ผ่านๆ มา  

 แต่อย่างไรก็ตาม หากแม้กฎหมายท่ีมี

การก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรมบีทบญัญตัิ

ที่ดีมาก แต่ไม่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ หรือ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย

ไม่มีประสิทธิภาพ ก็ย่อมท�าให้กระบวนการ 

ในการพยายามแก้ไขปัญหาน้ันไม่สามารถ 

ด�าเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

	 2 )  ข ้อ เสนอแนะแนวทางและ

มาตรการในการด�าเนินการของหน่วยงาน 

ที่ท�าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

 ปัจจบุนัการด�าเนินการต่อการแก้ปัญหา

ที่เกี่ยวกับกิจการประมงมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

อย่างมากในช่วงสองปีที่ผ ่านมา ส่วนหนึ่ง 

มีผลมาจากการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้น  

ซึง่เมือ่การด�าเนนิการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

ศูนย ์บัญชาแก ้ ไขป ัญหาการท� าประมงที่ 

ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จะเลิกด�าเนินการและ 

ส่งต่อทรพัยากร และการปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วข้อง

คืนให้แก่หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ คือ  

กรมประมง แต่จากการศึกษาข้างต้นจะท�าให้

เห็นได้ว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ในการใช้แรงงาน

มีความซับซ้อนมาก ต้องอาศัยหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องหลายๆ หน่วยงานเข้ามาบูรณาการ 

ร ่วมกัน ดังนั้นวิธีการพัฒนาแนวทางการ 

แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ หากอ�านาจหน้าท่ีในการ

ด�าเนินการอยู่ในหลายๆ หน่วยงาน จึงควรม ี

การจัดตั้งหน่วยงานกลางในรูปศูนย์อ�านวยการ 

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางด�าเนินการในเรื่องนี้

 โดยหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้ ควรก�าหนดให้

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�านวยการศูนย์ฯ เพื่อการ

สัง่การเป็นไปโดยอาศัยอ�านาจของนายกรฐัมนตรี 
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ทีเ่ป็นหวัหน้าทกุส่วนราชการอยูแ่ล้ว ส่วนราชการ 

ทีอ่ยูภ่ายในโครงสร้างของศนูย์ฯ ควรจะประกอบ

ไปด้วยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบักจิการทางทะเล

ทั้งหมด อาทิ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง 

ต�ารวจน�้า กรมศุลกากร และหน่วยงานข้างเคียง

ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เป็นต้น โดยให้มีอ�านาจในการจัดการหรือแก้ไข

ปัญหา ผ่านการบรูณาการขดีความสามารถของ

หน่วยงานทางทะเลเข้าด้วยกันเพ่ือป้องกัน  

ปราบปราม หรือแก้ไขปัญหา เหตุการณ์ หรือ

การกระท�าผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจ 

ส่งผลกระทบต่อกจิกรรมทางทะเล เมือ่ปรากฏว่า

ภาวะปกตน้ัินเกินขดีความสามารถของหน่วยงาน

ทางทะเล หรอืไม่มหีน่วยงานของรฐัใดรบัผดิชอบ 

หรือต้องมีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน

 นอกจากนี้  จะต้องมีการก�าหนดให  ้

เจ้าหน้าทีข่องศนูย์ฯ ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้มอี�านาจ

หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

ทางทะเล รวมถึง อ�านาจด�าเนินการตาม 

ความจ�าเป็นเพือ่ป้องกนั ปราบปราม ระงบั ยบัยัง้ 

หรือแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งให้มีอ�านาจ

สืบสวนสอบสวน และในกรณีที่พนักงาน 

เจ้าหน้าทีท่�าการสอบสวน ให้พนกังานเจ้าหน้าที่

มีอ�านาจและหน้าที่ เช ่นเดียวกับพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ทั้งนี้ ให้มีอ�านาจกระท�าการเท่าที่

จ�าเป็น ดังต่อไปนี้

1. สั่งให้ยานพาหนะหยุด รวมทั้งใช้

ก�าลังบังคับเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้ยานพาหนะ 

นั้นหยุด

2.  ขึน้ไปบนยานพาหนะนัน้ เพือ่ตรวจสอบ

เอกสารเกี่ยวกับยานพาหนะนั้น และเอกสาร 

คนประจ�ายานพาหนะนั้น

3. ค ้นยานพาหนะ และคนประจ�า 

ยานพาหนะที่ต้องสงสัยนั้น ให้รื้อหรือขนสิ่งของ

ในเรือหรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อการค้น โดยไม่

ต ้องมีหมายค้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

ยานพาหนะ หรือคนประจ�ายานพาหนะน้ัน 

ได้กระท�าผิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล

4. ควบคมุผูต้้องสงสยั ตลอดจนควบคมุ

ยานพาหนะ และสิง่ของทีจ่ะใช้หรอืได้ใช้ในการกระท�า 

ความผิด หรือได้มาจากการกระท�าความผิด  

ถ้าการตรวจค้นยานพาหนะหรือการสืบสวน

สอบสวนเบือ้งต้นมเีหตอุนัควรสงสัยว่าจะมหีรือ

ได้มีการกระท�าความผิด ห้ามมิให้ควบคุมยาน

พาหนะ ผู้ควบคมุยานพาหนะหรือบคุคลในยาน

พาหนะไว้เกนิความจ�าเป็นตามพฤตกิารณ์แห่งคดี

5. ให้พ่วงยานพาหนะ หรอืให้ท�าการอืน่

เพื่อให้ยานพาหนะนั้น ไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การ

ตรวจค้น การสอบสวน หรือการด�าเนินคดี

6. ไล่ตามยานพาหนะใด ๆ  ทีก่ระท�าหรอื

มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิด 

ตามกฎหมายของประเทศไทยในเขตทางทะเล  

รวมท้ังไล่ตามจับกุมผู้ต้องสงสัยท่ีหนีขึ้นฝั่งได้

ตามความจ�าเป็น

  7.  ควบคุมตั วผู ้ ต ้ องหาว ่ ากระท� า 

ความผิดไว้ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่น�าตัว 

ผู้ต้องหามาถึงฝั ่ง และมิให้นับเวลาเดินทาง 

ตามปกติท่ีน�าตัวผู้ต้องหามาถึงฝั ่งเป็นเวลา

ควบคุมผู ้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้  
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เมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท�าความเห็นว่า

ควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ส่งไปยังพนักงานอัยการ

ตามที่อัยการสูงสุดก�าหนด

การก�าหนดเช่นนีจ้ะท�าให้ ไม่ว่าพนกังาน

เจ้าหน้าที่จะพบการกระท�าความผิดที่ใด ก็จะมี

อ�านาจในการด�าเนินการให้สามารถน�าตัว 

ผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีได้

ในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการค้า

มนุษย์ การบูรณาการเพียงแต่หน่วยงานภาครัฐ

อาจจะไม่เพยีงพอ จงึควรมกีารสร้างความร่วมมอื

กับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคม

ประมงและสมาคมผู ้ประกอบการในกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการท�าประมง เพื่อสร้างความ

ตระหนกัรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมดงั

กล่าวให้มีความรับผิดชอบต่อปัญหาให้มากข้ึน 

รวมไปถึงการอาศัยมาตรการบังคับระหว่างผู้

ประกอบการกนัเอง เพ่ือให้เกดิการช่วยดแูลสอด

ส่องการด�าเนนิการภายในกลุม่คนอาชพีเดยีวกนั 

ท้ังนี ้จะท�าให้เป็นการเสรมิการท�างานของหน่วยงาน

ภาครัฐอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี ้จะต้องมกีารแก้ไขปัญหาเจ้า

หน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งการก�าหนดโทษที่

รุนแรงกว่าผู ้กระท�าความผิดที่เป็นประชาชน  

รวมถึงการน�ามาตรการทางวินัยและทาง

ปกครองมาใช้ประกอบด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ม ี

การออก “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

มาตรการทางบรหิารในการป้องกนัเจ้าหน้าทีข่อง

รัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558” 

อย่างไรกต็าม จะต้องมกีารตรวจสอบการด�าเนนิการ

ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ฉบับนี้อย่างต่อเนื่องด้วย 

การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ทีม่คีวาม

ซับซ้อน และสะสมในประเทศไทยมาเป็นเวลา

นาน จะสามารถแก้ไขให้หมดไปกต้็องอาศยัการ

จัดการที่เป็นระบบ ทั้งกฎหมายและหน่วยงาน 

ทีใ่ช้บงัคบักฎหมาย รวมไปถงึการดงึทกุภาคส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องให้มีส ่วนร ่วมในการด�าเนินการ  

การท่ีกฎหมายและการด�าเนินการของเจ้าหน้าท่ี

จะสามารถท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จะต้อง

สามารถปิดช่องโหว่ของกฎหมายและการด�าเนนิการ

ให้ได้ทุกจุด เพื่อมิให้ผู ้กระท�าความผิดน�าไป

แสวงหาประโยชน์ในการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็น 

การกระท�าท่ีท�าลายศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 

ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน และท�าลาย 

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย
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การศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนและศึกษาองค์รวม

แห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นที่ก�าลังศึกษาอยู่ระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

(Multi-Stage random sampling) จ�านวน 919 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบวัด

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห ์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์รวม 

แห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

( = 96.26, df = 78, p = 0.11, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI =1.00, RMSEA = 0.01, SRMR 

= 0.01) โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู ่ระหว่าง 0.77 - 0.98 ทุกองค์ประกอบ 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง 0.59 - 0.96  

แสดงว่า โมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนที่สร้างขึ้นสามารถน�ามาอธิบายการมีองค์รวมแห่งตนได้  

โดยเรียงล�าดับค่าน�้าหนักองค์ประกอบได้ดังน้ี ตัวตนการจัดการปัญหา ตัวตนทางสังคมและ 

ตัวตนที่สร้างสรรค์ (มีค่าเท่ากัน) ตัวตนการให้ความส�าคัญ และตัวตนทางกายภาพ ตามล�าดับ  

ในด้านการมีองค์รวมแห่งตน พบว่า วัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์รวมแห่งตน 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่ ( ) เท่ากบั 3.67 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 

0.54

ค�ำส�ำคัญ : องค์รวมแห่งตน 
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ABSTRACT

This research aimed to study the factors of indivisible self model and indivisible self 

of adolescents in School Under Bangkok Metropolitan Administration. The group of sample, 

selected by multi-stage random sampling, was 919 adolescents of M.2 in School Under 

Bangkok Metropolitan Administration. The instrument for collecting data was the indivisible 

self inventory for adolescents studying in School Under Bangkok Metropolitan Administration 

and was confirmed with 0.93 reliability. The statistics used for analyzing the data, were mean, 

standard deviation, and confirmatory factor analysis. 

The research was found that the model of indivisible self of adolescents in School 

Under Bangkok Metropolitan Administration was fit to the empirical data ( = 96.26, df = 

78, p = 0.11, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI =1.00, RMSEA = 0.01, SRMR = 0.01) with the 

standardized loading factor values of 0.77 - 0.98 at 0.01 statistical significance and with the 

construct reliability of 0.59 - 0.96. It was proved that this model could explain the indivisible 

self through the standardized loading factor values respectively as follows: Coping Self, 

Social Self, Creative Self (these 3 selves were equal), Essential Self, and Physical Self. It 

was found that the adolescents in Bangkok Metropolitan Administration School had the total 

indivisible self with high level including the mean ( ) of 3.67 and the standard deviation 

(S.D.) of 0.54.

Keywords : Indivisible Self

บทน�า

การพฒันาประเทศในปัจจบุนั เน้นทีก่าร

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพ่ือให้คน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 

11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ต้องการให้คนไทยมี

สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ เน้นการพัฒนา

อย่างเป็นระบบครบวงจร มุง่การดแูลสขุภาพเชงิ

ป้องกัน นอกจากนีแ้ผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบั

ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ได้น�าปรชัญาและ

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้เป ็น

แนวทางให้คนไทยถือปฏิบัติโดยยึดทางสาย

กลางอยูบ่นพืน้ฐานของความสมดลุพอด ีรูจ้กัพอ

ประมาณอย่างมเีหตผุล มคีวามรอบรู้เท่าทันโลก 

เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูด่มีี

สขุของคนไทย เป็นการบรูณาการแบบองค์รวม โดย

ค�านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่ง

พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 

มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต 
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สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(คัมภีร์ ธิราวิทย์. 2555: 2)

 องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาหรือ OECD ได้เสนอดัชนีความ

อยู่ดีมีสุข (Well-Being Indicators) เป็นเกณฑ์

การพัฒนาที่ให ้ความส�าคัญกับตัวชี้วัดอื่น

นอกจากตวัเลขทางเศรษฐกจิและความมัง่คัง่ ซึง่

ส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) 

ส�านกังานกองทนุสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) และ

กระทรวงสาธารณสขุ ได้จดัท�าดชันตีวัชีวั้ดความ

สุขระดับชาติ โดยพิจารณาเป็น 3 มิติ ได้แก่ 

สถานะสุขภาพของคน ทั้งด้านร่างกาย จิต และ

ปัญญา (ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. 2554: 3) ซึ่งเน้น

ว่ามนษุย์ทกุคนประกอบด้วยร่างกาย จติใจ และ

จติวญิญาณ ทีแ่ยกจากกนัไม่ได้ ทัง้ 3 ส่วนนีต้้อง

เกีย่วพนัซึง่กนัและกนั แนวคดิในเรือ่งความอยูด่ี

มีสุขหรือความผาสุกในชีวิต (Wellness) จึงเป็น

สิง่ส�าคญัในการด�ารงชวีติของมนษุย์ เป็นสิง่ทีท่กุ

คนปรารถนา ซึ่งไมเยอร์และสวีเน (JANE E. 

Myers and Thomas J. Sweeney. 2008: 482-

493) ได้เสนอกงล้อแห่งความผาสกุ (The Wheel 

of Wellness)

 เพือ่เป็นรปูแบบในการดแูลสขุภาพแบบ 

องค์รวม โดยได้ศึกษาถึงการพัฒนาตัวตนที่ไม่

แบ่งแยกหรือองค์รวมแห่งตน (Indivisible Self) 

ท่ีสามารถน�าไปใช้ในการให้ค�าปรึกษาทาง

จิตวิทยาด้วยโมเดลที่เรียกว่า “The Indivisible 

Self Model” โดยเป้าหมายขององค์รวมแห่งตน 

คอื การเปลีย่นแปลงเชงิบวกในลกัษณะของการ

เพิ่มพูนขึ้น และเป็นไปตามความสามารถของ

บุคคลในด้านต่างๆ ของชีวิต รูปแบบของการ

ดแูลสขุภาพตามแนวคดินีส้ามารถพฒันาได้โดย

การให้ค�าปรกึษาทางจติวทิยา ซึง่ใช้เป็นกรอบใน

การเสริมสร้างสุขภาพตลอดช่วงชวีติ ซึง่ประกอบ

ด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) ตัวตนการให้ความ

ส�าคัญ (Essential Self) 2) ตัวตนการจัดการ

ปัญหา (Coping Self) 3) ตัวตนทางสังคม 

(Social Self) 4) ตัวตนที่สร้างสรรค์ (Creative 

Self) และ 5) ตวัตนทางกายภาพ (Physical Self) 

ซึง่มอีงค์ประกอบย่อย 17 องค์ประกอบ ดงัแสดง

ในภาพประกอบ

ภาพประกอบองค์รวมแห่งตน 

(The Indivisible Self Model)

ที่มา: Myers, J. E., & Sweeney, T. J. 2008.

 

 เ น่ืองจากสภาพการณ์ของเด็กและ

เยาวชนในสังคมไทยปัจจุบันที่มีความซับซ้อน

และมปัีจจยัเสีย่งคกุคามมาโดยตลอด ท�าให้เดก็

และเยาวชนไม่สามารถมีพัฒนาการทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาที่เหมาะสมอ

ย่างเต็มศักยภาพ จึงส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน 

4
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สงัคม และประเทศชาต ิและเดก็ในวยัทีเ่สีย่งต่อ

การประสบปัญหาสงัคมคอืช่วงวัยรุน่ โดยเฉพาะ

วัยรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) (ดวงกมล 

เวชบรรยงรตัน์. 2549 : 35-37) ซึง่เป็นช่วงทีก่�าลงั

ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีการ

เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ถ้าการด�าเนินชีวิตใน

ช่วงนีผ่้านไปอย่างราบรืน่ กม็กัจะเข้าสูค่วามเป็น

ผู้ใหญ่ด้วยดี 

 จากเหตผุลดงักล่าวผูวิ้จยัต้องการศกึษา

องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนในบริบทของ

สังคมไทย และศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่น

ที่ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ซึง่ส่วนใหญ่ย้าย

ถิ่นฐานมากับผู้ปกครองจากจังหวัดต่างๆ ใน

ประเทศไทย จึ งมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ประกอบกับวัยรุ่นส่วนใหญ่ขาดการ

ดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองจึงท�าให้ขาด

ทักษะด้านต่างๆ ในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มี

พฒันาการทกุด้านอย่างสมบรูณ์ ซึง่องค์รวมแห่ง

ตน (Indivisible Self) มีความครอบคลุมมิติการ

เสรมิสร้างวยัรุน่ในทกุด้าน จงึเป็นแนวคดิส�าคญั

ทีส่ามารถน�าไปพฒันาวยัรุน่ได้อย่างเป็นรปูธรรม

และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพือ่ท�าให้

วัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็น

บุคคลที่สามารถด�าเนินชีวิตด้วยความเป็นตัว

ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้เยาวชนซ่ึง

จะเป็นอนาคตของชาติ ได้เสริมสร้างความอยู่ดี

มสุีขในชวิีตของตนเองให้เป็นคนทีม่ศีกัยภาพใน

การเรียน การท�างาน และการด�าเนินชีวิตอย่าง

มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์รวม

แห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่น

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย

 1. องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนของ

วัยรุ่นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 2. องค์รวมแห่งตนของของวัยรุ ่นใน

โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การศึกษาองค์ประกอบขององค์รวม 

แห่งตน และศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่น 

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ 

ด�าเนนิการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

โดยได้ศึกษาแนวคิดของไมเยอร์และสวีเน 

(Myers and Sweeney. 2008: 47-59) ที่มี

แนวทางขององค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน  

5 องค์ประกอบ และมีองค์ประกอบย่อย 17  

องค์ประกอบ คือ 1) ตัวตนการให้ความส�าคัญ 

(Essential Self) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ จิตวิญญาณ (Spirituality) อัตลักษณ์ทาง

เพศ (Gender Identity) อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(Cultural Identity) และการดูแลตนเอง  

(Self-Care) 2) ตวัตนการจดัการปัญหา (Coping Self) 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเชื่อ

บนพืน้ฐานความจรงิ (Realistic Belief) การจดัการ

ความเครียด (Stress Management) การให้

คณุค่าตนเอง (Self-Worth) และการมงีานอดเิรก 
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(Leisure) 3) ตัวตนทางสังคม (Social Self)  

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ มิตรภาพ 

(Friendship) และความรัก (Love) 4) ตัวตน 

ที่สร้างสรรค์ (Creative Self) ประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบ คือ การคิด (Thinking) อารมณ์ 

(Emotions) การควบคุม (Controls) อารมณ์ขัน

เชิงบวก (Positive Humor) และงาน (Work) 5) 

ตัวตนทางกายภาพ (Physical Self) ประกอบด้วย 

2 องค์ประกอบ ได้แก่ โภชนาการ (Nutrition) 

และการออกก�าลังกาย (Exercise) 

การด�าเนินการวิจัย

	 ประชากร	 เป็นวัยรุ่นที่ก�าลังศึกษาอยู่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 108 โรงเรียน จ�านวน 

11,834 คน (ส�านักการศึกษา. 2559: ออนไลน์)

	 กลุ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

โดยขัน้ตอนที ่1 ใช้การสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ 

(Cluster Random Sampling) จาก 6 กลุ่มเขต 

ตามการแบ่งเขตการปกครอง (ส�านกัการศกึษา. 

2559: ออนไลน์) ขั้นตอนที่ 2 ก�าหนดจ�านวน

โรงเรยีนตามสัดส่วน (Proportional Allocation) 

ของจ�านวนโรงเรียนในกลุ ่มเขตต่อจ�านวน

โรงเรียนทั้งหมด โดยผู ้วิจัยก�าหนดโรงเรียน 

ท่ีจะด�าเนินการเก็บข้อมูลจ�านวน 10 โรงเรียน  

ขัน้ตอนที ่3 ใช้การสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 

(Lottery) เลือกชือ่โรงเรยีนในแต่ละกลุม่เขตแบบ

ใส่คืน ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รายชื่อโรงเรียนท้ัง  

10 โรงเรียน ผู้วิจัยท�าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

โดยเลือกห ้องเรียนจ�านวน 2 ห ้องเรียน  

จากจ�านวนห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 2 ของแต่ละโรงเรียน ได้ท้ังหมด 20 ห้องเรียน 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 940 คน โดยขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าต่อจ�านวนตัวแปรสังเกตได้ 

ในโมเดลควรมีสัดส ่วนอยู ่ที่  10-20 :  1 

(Schumacker; & Lomax. 1996: 20)

 เคร่ืองมือที่ใช ้ในการวิจัย	 ได้แก่  

แบบวัดองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีพัฒนาขึ้นจากการ

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ประกอบกบั

การส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้นโดยการสมัภาษณ์กลุม่ 

(Group Interview) กับวัยรุ่น และการสนทนา

กลุม่ (Focus Group) กบั ผูป้กครอง ผูป้ฏบิตังิาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 

วัยรุ ่น ครูผู ้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

แล้วสังเคราะห์ข ้อมูลจัดท�าเป็นชุดแบบวัด 

ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) ผ่านการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน การตรวจสอบความเชือ่มัน่ 

(Reliability) โดยน�าไปทดลองใช้กบักลุ่มนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคุณลักษณะ

คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง และน�ามาวิเคราะห์

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค 

(Alpha Coefficient of Craonbach) ผลการ

ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัด้านความเชือ่มัน่ 

พบว่าแบบวัดองค์รวมแห่งตนทั้งฉบับมีความ

เชื่อมั่นในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .93 

และแบบวัดแต่ละตอนมีความเชื่อมั่นในระดับ

สูงเช่นเดยีวกนั โดยมค่ีาสัมประสิทธิ ์.93 จากน้ัน
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ท�าการวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อจาก

ทั้งหมด 110 ข้อ คัดเหลือ 63 ข้อเป็นชุดแบบ 

วัดองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครฉบับจริง

การเกบ็รวบรวมข้อมลู เกบ็ข้อมลูวจิยั

กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก

โรงเรียนสังกัดกรุง เทพมหานครที่ ได ้จาก 

การสุม่ตวัอย่างจ�านวน 10 โรงเรยีน (20 ห้องเรยีน) 

ได้ชุดแบบวัดทั้งสิ้น จ�านวน 919 ชุด

ผลการวิจัย	

การศึกษาองค์ประกอบขององค์รวม 

แห่งตนของวยัรุน่ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

ด ้วยการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ผู้วิจัยได้น�า

องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน ซึง่มตีวัแปรชีว้ดั 

จ�านวน 17 ตัว มาท�าการหาค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อน�ามาใช้เป็นสถิติ 

พื้นฐานส�าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ขององค์รวม

แห่งตน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 

0.21 - 0.64 โดยทุกตัวแปรชี้วัดมีความสัมพันธ์

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

งานอดิเรก (LEIS) กับ งาน (WORK) มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.64 ส่วนการ

ดูแลตนเอง (SEFC) กับการออกก�าลังกาย 

(EXER) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่าสุด

เท่ากบั 0.21 การตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของ

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจัยได้

ท�าการตรวจสอบ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity 

Matrix) โดยใช้สถิติทดสอบของ บาร์ทเลท 

(Bartlett’s Test) และหาค่าความเพียงพอของ

กลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (Measure 

of Sampling Adequacy: MSA) และค่าพิสัย

ความพอเพยีงของการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง (MSA) 

พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้องค์รวม

แห่งตนไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งมีความ

สัมพนัธ์กนัเพยีงพอท่ีจะสามารถน�ามาวเิคราะห์

องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: 

= 8478.69 df = 136 p = .00) เมื่อพิจารณา 

รายตวัแปรชีว้ดั พบว่า ค่าความพอเพยีงของการ

เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยรวม (MSA) เท่ากบั 0.95 และ

ค่าพสิยัความพอเพยีงของการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

โดยภาพรวม (MSA) มีค่าเท่ากับ 0.93-0.97 

แสดงว่า ตัวแปรชี้วัดองค์รวมแห่งตนที่น�ามา

ศกึษานัน้มคีวามสมัพนัธ์กนัเพยีงพอทีจ่ะน�ามาใช้

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อนัดบัสอง ผูว้จิยัได้น�าองค์ประกอบและ ตวับ่งชี้

มาท�าการทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

อันดับสอง (Second Order) พบว่า โมเดลการ

วัดองค์รวมแห่งตนไม่มีความสอดคล้องกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู ้วิจัยจึงด�าเนินการปรับ

โมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์

ระหว่างความคลาดเคล่ือนขององค์ประกอบ  

จนข้อมูลมีความความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ 

 ผลการตรวจสอบความสอดคล ้อง 

ของโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนกับข้อมูล 

เชงิประจกัษ์ในดชันกีลุม่สมับรูณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ 

( ) เท่ากับ 92.96, df = 78, p =.11,  
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(Bartlett’s Test) และหาค่าความเพียงพอของ

กลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (Measure 

of Sampling Adequacy: MSA) และค่าพิสัย

ความพอเพียงของการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง (MSA) 

พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้องค์รวม

แห่งตนไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งมีความ

สมัพนัธ์กนัเพยีงพอทีจ่ะสามารถน�ามาวเิคราะห์

องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: 

= 8478.69 df = 136 p = .00) เมื่อพิจารณา 

รายตวัแปรชีว้ดั พบว่า ค่าความพอเพยีงของการ

เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยรวม (MSA) เท่ากับ 0.95 และ

ค่าพิสยัความพอเพียงของการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง

โดยภาพรวม (MSA) มีค่าเท่ากับ 0.93-0.97 

แสดงว่า ตัวแปรชี้วัดองค์รวมแห่งตนที่น�ามา

ศกึษานัน้มคีวามสมัพันธ์กนัเพียงพอทีจ่ะน�ามาใช้

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อนัดบัสอง ผูว้จิยัได้น�าองค์ประกอบและ ตวับ่งชี้

มาท�าการทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

อันดับสอง (Second Order) พบว่า โมเดลการ

วัดองค์รวมแห่งตนไม่มีความสอดคล้องกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู ้วิจัยจึงด�าเนินการปรับ

โมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์

ระหว่างความคลาดเคลื่อนขององค์ประกอบ  

จนข้อมูลมีความความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ 

 ผลการตรวจสอบความสอดคล ้อง 

ของโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนกับข้อมูล 

เชงิประจกัษ์ในดชันกีลุม่สมับรูณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ 

( ) เท่ากับ 92.96, df = 78, p =.11,  
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ค่า GFI = 0.99, ค่า AGFI = 0.98, ค่า RMSEA 

= 0.01, ค่า SRMR = 0.01 ส่วนในดัชนีกลุ่ม

เปรยีบเทยีบ พบว่า ค่า CFI = 1.00 เมือ่พิจารณา

ตามเกณฑ์ความสอดคล้อง พบว่า ค่าไค-สแควร์

ไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิและดชันอีืน่ๆ ยงัชีใ้ห้เหน็

ว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหมายความว่าโมเดล 

ที่สร้างขึ้นสามารถน�ามาอธิบายโมเดลการวัด

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร ม ี5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

ตัวตนการให้ความส�าคัญ ตัวตนการจัดการ

ปัญหา ตวัตนทางสงัคม ตวัตนทีส่ร้างสรรค์ และ

ตัวตนทางกายภาพ

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับสองของโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตน  

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 

0.77 - 0.98 โดยทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวตน 

การให้ความส�าคัญมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.98 มีความแปรผัน 

ร่วมกับองค์รวมแห่งตนอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 

96) รองลงมาคือ ตัวตนทางสังคมและตัวตน 

ทีส่ร้างสรรค์ มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากันเท่ากับ 0.94 มีความแปรผันร่วมกับองค์

รวมแห่งตนอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 89) ส่วนตัว

ตนการให้ความส�าคัญและตัวตนทางกายภาพ 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ  

0.89 และ 0.77 มีความแปรผันร่วมกับองค์รวม

แห่งตนอยู่ในระดบัสงู (ร้อยละ 78 และ 59) และ

สามารถพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบและ

ตัวแปรชี้วัดได้ดังนี้ 

องค์ประกอบตัวตนการให้ความส�าคัญ

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 

0.54 - 0.73 โดย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 

0.73 มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการให้ความ

ส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 54) รองลง

มาคือ จิตวิญญาณและอัตลักษณ์ทางเพศ  

มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.64 

และ 0.61 มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการให้

ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42 

และ 37) ส่วนการดูแลตนเอง มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ 0.54 มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนการให้ความส�าคัญอยู่ใน

ระดับต�่า (ร้อยละ 30)

องค์ประกอบตัวตนการจัดการปัญหา 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 

0.61 - 0.81 โดยการให้คณุค่าตนเองมค่ีาน�า้หนัก

องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.81  

มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการจัดการปัญหา

อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 65) รองลงมาคือ 

งานอดิเรก

 มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ 0.79 มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการ

จดัการปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 62) 

ส่วนความเชื่อบนพื้นฐานของความจริงและการ

จัดการความเครียดมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานต�่าสุดเท่ากันเท่ากับ 0.61 มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนการจัดการปัญหาอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 38) องค์ประกอบตวัตน

ทางสงัคมมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่

ระหว่าง 0.77 - 0.79 โดยความรักมีค่าน�้าหนัก
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องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.79 มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนทางสังคมอยู่ในระดับปาน

กลาง (ร้อยละ 62) ส่วนมติรภาพมค่ีาน�า้หนกัองค์

ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ 0.77 มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนทางสังคมอยู่ในระดับปาน

กลาง (ร ้อยละ 60) องค์ประกอบตัวตนที่

สร้างสรรค์มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

อยู่ระหว่าง 0.70 - 0.82 โดยการคิดมีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.82 มีความแปรผัน

ร่วมกบัตวัตนทีส่ร้างสรรค์อยูใ่นระดบัสงู (ร้อยละ 

68) รองลงมาคือ งาน การควบคุม และอารมณ์ 

มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.80 

0.78 0.71 มีความแปรผันร ่วมกับตัวตนที่

สร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63 60 

51) และอารมณ์ขันเชิงบวกมีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ 0.70 มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนที่สร้างสรรค์อยู่ในระดับ

ปานกลาง (ร้อยละ 49) องค์ประกอบตัวตนทาง

กายภาพมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่

ระหว่าง 0.74 - 0.77 โดยโภชนาการมค่ีาน�า้หนกั

องค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.77 มีความแปรผัน

ร่วมกับตัวตนทางกายภาพอยู่ในระดับสูงปาน

กลาง (ร้อยละ 59) และการออกก�าลังกาย มี

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ 

0.74 มีความแปรผันร่วมกับตัวตนทางกายภาพ

อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 54) 

ในด้านการศึกษาองค์รวมแห่งตนของ

วัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 

วัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์

รวมแห่งตนอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) 

เท่ากบั 3.67 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.54 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน

ตวัตนการให้ความส�าคญั มค่ีาเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 

3.86 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.52 

รองลงมาคอื ด้านตวัตนทางสงัคม มค่ีาเฉลีย่ (

) เท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.66 ด้านตัวตนที่สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย (

) เท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.63 ด้านตัวตนการจัดการปัญหา มีค่า

เฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากบั 0.59 และด้านตวัตนทางกายภาพ 

มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.55 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.78 ตามล�าดับ 

อภิปรายผล

 การวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์รวม

แห่งตนของวยัรุน่ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของโมเดลองค์รวมแห่งตน โดยทดสอบความ

กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสอง (Second 

Order) พบว่า โมเดลการวดัองค์รวมแห่งตนไม่มี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึง

ด�าเนินการปรับโมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้น

ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของ

องค์ประกอบ จนโมเดลการวดัองค์รวมแห่งตนมี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถ

ตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของโมเดล

การวัดองค์รวมแห่งตนได้ ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับสองขององค์รวมแห่งตน ค่าไค-ส

แควร์ ( ) มีค่าเท่ากับ 92.96 ค่า df มีค่า



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
111

เท่ากบั 78 ค่านยัส�าคญัทางสถติ ิ(p) มค่ีาเท่ากบั 

.11 จะเหน็ได้ว่าค่าไค-สแควร์ ( ) ไม่มนียั

ส�าคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถแปลความหมาย 

ได้ว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับ

โมเดลการวัด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากค่าดัชนี 

วดัระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99  

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 

(AGFI) มีค ่าเท่ากับ 0.98 และค่าดัชนีวัด 

ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 

1.00 ยิ่งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 

(AGFI) และค่าดชันวีดัความสอดคล้องเปรยีบเทยีบ 

(CFI) มีค่าเข้าใกล้หนึ่ง แสดงว่า โมเดลมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับ

พูลพงศ์ สุขสว่าง (2556: 15-16) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าต�่ามาก ยิ่งมี

ค ่าใกล ้ศูนย ์มากเท ่าไร แสดงว ่าโมเดลมี 

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึง 

การพิจารณาค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสอง

ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 

มีค่าเท่ากับ 0.01 และค่าดัชนีรากมาตรฐาน 

ของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) 

มีค่าเท่ากับ 0.01 ซึ่งมีค่าที่ต�่ามากใกล้ศูนย์  

แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชงิประจกัษ์ ดงัทีพ่ลูพงศ์ สขุสว่าง (2556: 15-16) 

ได้กล่าวว่า ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสอง

ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 

และค่าดชันรีากมาตรฐานของค่าเฉลีย่ก�าลงัสอง

ของส่วนที่เหลือ (SRMR) ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ 

แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าโมเดลองค์รวม 

แห่งตนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โดยโมเดลองค์รวมแห่งตน มี 5 องค์ประกอบ 

ประกอบด้วยตัวตนการให้ความส�าคัญ ตัวตน

การจัดการปัญหา ตัวตนทางสังคม ตัวตน 

ที่สร้างสรรค์ ตัวตนทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของไมเยอร์และสวีเน (Myers and 

Sweeney. 2008: 47-59)

2. ค่าเฉล่ียจากคะแนนของแบบวัด 

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

( ) เท่ากับ 3.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.54 ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน

พบว่ามีค ่าเฉลี่ย ( ) อยู ่ในระดับมาก คือ 

มค่ีาเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 3.86 – 3.55 และส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.52 – 0.78 

แสดงว่าวยัรุน่ในโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร 

มอีงค์รวมแห่งตนในทกุด้าน โดยด้านทีส่งูสดุคอื

ด้านตัวตนการให้ความส�าคัญ และด้านที่ต�่าสุด

คอืด้านตวัตนทางกายภาพ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก

วัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับ

การพัฒนาในด้านการให้ความส�าคัญต่อตนเอง 

โดยการตระหนักรู ้ความเป ็นอยู ่ของชีวิต  

การเสริมสร้างความปลอดภัยในตนเอง และ 

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ

บุญโรม สุวรรณพาหุ (2556) ได้ศึกษาสุขภาวะ

ของวยัรุน่ : กรอบมโนทศัน์และเครือ่งมอืประเมนิ

ทางจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน

เอกสารและงานวิจัยเร่ืองกรอบมโนทัศน์และ

เครือ่งมอืประเมนิสขุภาวะในวยัรุน่ ผลการศกึษา

พบเอกสารที่ตรงตามเกณฑ์ 32 เรื่อง มีประเด็น

ส�าคัญ คือ สุขภาวะเป็นสภาวะท่ีบุคคลรับรู ้
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ตนเองอย่างเป็นองค์รวมว่าตนมสีขุภาพร่างกาย

ที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีมีการด�ารงชีวิตอย่าง

เป็นสุข สุขภาวะประกอบด้วยหลายมติเิชือ่มโยง

กันอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และ 

จิตวิญญาณ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสุข

ภาวะพบว่ามี 3 แนวคิดหลักคือ โมเดล สุขภาวะ 

กงล้อของสุขภาวะ และสุขภาวะแบบองค์รวม

แนวพุทธ และสอดคล้องกับเจฟฟรี่ ไดลานี่ และ

ทามารา (Jeffry L. Moe, Dilani M. Perera-Diltz;  

& Tamara Rodriguez. 2012.) ได้ศึกษา 

เกีย่วกบัสขุภาพแบบองค์รวมซึง่เป็นวธิกีารปฏบิตัิ

ท่ีดีที่สุดส�าหรับผู้ให้ค�าปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสุขภาพจิต โดยมองว่าในศตวรรษที่ 21 นี้

เป็นส่ิงที่ชาญฉลาดที่สุดของผู ้ให้ค�าปรึกษา 

ทีจ่ะบรูณาการความคดิในการวางแผนการดแูล

สุขภาพให้กับผู้รับการปรึกษาโดยการพัฒนา

แบบองค์รวม วิธีการให้ค�าปรึกษาในลักษณะ

ของ Indivisible Self เป็นหลักการของสุขภาพ

แบบองค์รวมใช้ได้กับความหลากหลายทาง 

เชื้อชาติและเพศต่างๆ เพื่อให้ผู้รับการปรึกษา 

มีสุขภาพแบบองค์รวมที่ดีและสามารถมีอายุ

ยืนยาว มีร ่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

ที่สัมพันธ์กัน

ข้อเสนอแนะ

 1.  องค์รวมแห่งตนของวยัรุน่ในโรงเรยีน

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีองค ์ประกอบใน

ลักษณะของตัวตน (self) 5 องค์ประกอบ  

อย่างชัดเจน โดยการส่งเสริมและพัฒนาควร 

เริ่มต้นจากองค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนักมากที่สุด

ไปหาน้อยท่ีสุด เน่ืองจากองค์ประกอบท่ีม ี

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดสามารถ 

ส่งเสรมิและพฒันาวยัรุน่ให้เข้าถงึการมอีงค์รวม

แห่งตนได้ง่ายกว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

และพฒันาวยัรุ่นจงึควรให้ความส�าคญักบัตวัตน

การจัดการปัญหา เพื่อให้วัยรุ่นมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา

ตนเองให้มีศักยภาพ ส่งผลให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพในสังคมต่อไป

2. การวิจัยครั้งนี้ท�าให้ได้องค์ความรู้

ใหม่เกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน

ของวยัรุน่และองค์รวมแห่งตนของวยัรุน่ในบรบิท

สังคมไทย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา

ประเด็นเกี่ยวกับองค์รวมแห่งตน หรือสนใจ 

น�าไปศึกษาในประชากรกลุ่มอื่น 

  3. ผลการศกึษาท�าให้ได้ข้อมลูจากแบบ

วัดองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้

กับวัยรุ่นในสังกัดสถานศึกษาอื่นๆ ได้

4. ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์

ต่อผู้ท�าหน้าที่พัฒนาวัยรุ่น โดยเฉพาะการน�าไป

ใช้ในการให้ค�าปรึกษาทางจิตวิทยาด้วยการ 

ให้ค�าปรึกษากลุ่มที่มีการประยุกต์จากทฤษฎี

และเทคนิคการให้ค�าปรึกษา ตลอดจนหลักการ

ทางด้านจติวทิยาเพือ่เสรมิสร้างองค์รวมแห่งตน

ของวยัรุน่ให้สามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างสมบรูณ์
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ในจังหวัดปทุมธานี

Guidelines	of	Capacity	Development	of	Labor	in	the	Manufacturing	
Industrial	Sector	in	Pathumthani	Province	

สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

e-mail :sujiraporn2013@gmail.com

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนา 

ศกัยภาพแรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลติในจงัหวดัปทมุธาน ีจ�าแนกตามประเภทของอตุสาหกรรม

การผลิต และ 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน 

จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์พลาสติก จ�านวน 394 คนการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ตามสัดส่วนการวิจัยในเรื่องนี้เป็นแบบผสานวิธี (Mixed Method)ส�าหรับเชิงปริมาณเก็บข้อมูล 

โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีทีร่ะดบันัยส�าคญัทางสถติ ิ0.05เชงิคณุภาพใช้การสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์หรือส่วนงานพัฒนาบุคลากรของ

องค์การ จ�านวน 20 คน

 ผลการวิจัยพบว่า1)ระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

การผลิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ในภาพรวมแรงงานมีความต้องการพัฒนาศักยภาพไม่แตกต่างกัน และ3) แนวทางในการพัฒนา

บุคลากร พบว่า องค์การเน้นการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับต�าแหน่งงาน ในอนาคตองค์การ 

เล็งเห็นว่าจะน�ามาใช้คือ การฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์หรือการฝึกอบรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(E-training)

ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนาศักยภาพ / อุตสาหกรรมการผลิต / จังหวัดปทุมธานี
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ABSTRACT

 This research aimed to study the level of the needs for capacity development of labor 

in the manufacturing Industrial sector, to compare the level of the needs for capacity 

development of labor among different group, and to make a guideline for capacity development 

of labor in the manufacturing Industrial sector. The sample size was the workers in the 

electronic component and circuit manufacturing industry and the plastic394 workersusing 

proportional stratified random sampling.This research employed mixed methods.A quantitative 

study used a questionnaireand were analyzed through frequency distribution, percentage, 

mean, standard deviation, t-test, at 0.05 level of significance. In the qualitative study, the data 

were from 20 informants who were administrators in the human resource or human resource 

development division of the organizations.

The findings were as follows: 1) the needs for capacity development of labor in the 

manufacturing Industrial sector were high in every aspect,2) the levels of the needs for 

capacity development of labor were not differed,and 3) the guideline for capacity development 

of labor, the majority of the studied manufacturing Industrial sector focused on developing 

their human resources in relation to job position. One growing trend was to conduct web-

based training or E-training.

Keywords	:Capacity Development / Manufacturing Industrial / Pathumthani Province

บทน�า

 จังหวัดปทุมธานีเป ็นจังหวัดในเขต

ปริมณฑลที่มีกิจการอุตสาหกรรมเป็นจ�านวน

มาก มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง จาก

รายงานความเคลือ่นไหวการลงทนุอตุสาหกรรม

ของจังหวัดปทุมธานี ประจ�าเดือนธันวาคม  

พ.ศ.2557 (ส�านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธาน,ี 

2557)พบว่า สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน

มากทีสุ่ด ได้แก่ อตุสาหกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย

การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า 

ชิ้ น ส ่ ว น ห รื อ อุ ป ก ร ณ ์ ท่ี ใ ช ้ กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดทดสอบไฟฟ้า 

อันดับต่อมาคือ อุตสาหกรรมเคมี ประกอบด้วย 

การผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 

พลาสติก สี ยา เครื่องส�าอางผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยแสดง

ความคิดเห็นว่า หากจะส่งเสริมในด้านการ

พฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพได้มาตรฐานและ

มนีวตักรรมทีท่นัสมยั องค์การต้องมุง่พฒันาและ
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แสวงหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู ้ความ

สามารถและความเชี่ยวชาญในการพัฒนา

คุณภาพของการผลิต โดยผู ้น�าต้องให้ความ

ส�าคญักับการพฒันาบคุลากรให้มคีวามสามารถ

ในการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ (สมบูรณ์ 

คงทองวัฒนา, 2558) ส�าหรับอุตสาหกรรม 

การผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิ พบว่า ผูป้ระกอบการ

ก�าลังประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน

ในฝ่ายผลิตทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ ส่วนด้าน

คุณภาพของแรงงานนั้น แรงงานส่วนใหญ่ไม่

เป็นงาน ขาดแรงงจงูใจในการเพิม่ความรู ้ทกัษะ 

และเทคนิคในการผลิต (สถาบันปิโตรเลียม  

แห่งประเทศไทย, 2551) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

เร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี

โดยเน ้นอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติก และการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาระดบัความต้องการพฒันา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน

จังหวัดปทุมธานี 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความต้องการ

พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการ

ผลติในจงัหวดัปทมุธาน ีจ�าแนกตามประเภทของ

อุตสาหกรรม 

 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลติในจงัหวดัปทมุธานี 

สมมติฐานการวิจัย

 แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ชิ้นส ่วนและแผ่นวงจรอิ เล็กทรอนิกส ์และ

ผลิตภัณฑ์พลาสตกิมรีะดบัความต้องการพฒันา

ศักยภาพแตกต่างกัน

การด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร

คือแรงงานระดับหัวหน้างานจากอุตสาหกรรม

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนและ

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานี 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก จ�านวน 5,218คน  

และชิน้ส่วนและแผ่นวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ จ�านวน 

16,847 คน รวมทั้งสิ้น 22,065 คน (ส�านักงาน

อตุสาหกรรมจงัหวดัปทมุธาน,ี 2558) กลุม่ตวัอย่าง 

คือ แรงงานระดับหัวหน้างานจากอุตสาหกรรม

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนและ

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานี 

ได้แก่แรงงานจากผลิตภัณฑ์พลาสติก จ�านวน 

93 คน และแรงงานจากชิ้นส่วนและแผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 301 คน รวมทั้งสิ้น  

394 คน ก�าหนดความเชื่อมั่น 95% ระดับ

ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 (อ้างในบุญใจ  

ศรีสถิตนรากูร, 2550) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ประชากร

(คน)

กลุ่มตัวอย่าง	(คน)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	 5,218 	93

การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 16,847 301

รวม 22,065 394

 2. วธิกีารเลอืกตวัอย่างผูว้จิยัด�าเนนิการ

สุ ่มกลุ ่มตัวอย ่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Sampling) โดยแบ่งจ�านวนขนาดของกลุม่ตวัอย่าง

ตามจ�านวนประชากร โดยใช้สดัส่วนของแรงงาน

ตามประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตเป็นตัว

แบ่งและสุ่มกลุ ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยจับสลากโรงงาน  

ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดให้เก็บข้อมูลโรงงานละ 19 คน 

เพื่อให ้ได ้จ�านวนกลุ ่มตัวอย ่างที่ เพียงพอ  

จึงต้องเกบ็จากกลุม่การผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิ 

จ�านวน 5 โรงงาน และการผลิตชิ้นส่วนและ 

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 16 โรงงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. การวจิยัเชงิปรมิาณใช้แบบสอบถาม

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ  

  ตอนที	่1  สอบถามเกีย่วกบัสถานภาพ

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็น 

แบบตรวจสอบรายการ 

	 	 ตอนที่	2 สอบถามเกี่ยวกับระดับ

ความต้องการพัฒนาศักยภาพของแรงงานเป็น

แบบมาตรประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้

มาตรวัดแบบของลิเคิร์ท

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อศึกษาแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ให้ข้อมูลเป็น 

ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์หรือส่วนงาน

พัฒนาบุคลากรขององค์การ โดยการเลือกแบบ

เจาะจงจากบัญชีรายชื่อซึ่งเรียงล�าดับโรงงาน 

ที่มีพนักงานมากที่ สุดจนถึ งน ้อยที่ สุดใน 

จงัหวดัปทมุธาน ีประเภทละ10 โรงงาน ๆ  ละ 2 คน 

รวม 20 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

ความถี่ และหาค่าร้อยละ

 2. วิ เคราะห ์ข ้อมูล เกี่ ยวกับระดับ 

ความต ้ องการพัฒนาศั กยภาพแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี  

โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับ 

ความต ้ องการพัฒนาศั กยภาพแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี 

จ�าแนกตามประเภทของอตุสาหกรรม โดยใช้การ

ทดสอบค่าที (t-test)
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 4. การวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพ 

ใช้แบบสัมภาษณ์ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจงัหวดัปทมุธานโีดยใช้การวเิคราะห์เชงิเนือ้หา 

(Content Analysis)

ผลการวิจัย

 1. ผลการวเิคราะห์ระดบัความต้องการ

พฒันาศกัยภาพแรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลติ

ในจังหวัดปทุมธานีพบว่า ระดับความต้องการ

พัฒนาศกัยภาพแรงงานอยูใ่นระดบัมากทัง้ด้าน

การพัฒนาตน ( X = 3.79) และด้านการ 

พัฒนางาน ( X = 3.95) ส�าหรับหลักสูตร 

ที่แรงงานมีความต้องการพัฒนาตนมากที่สุด 

ได้แก่ ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ตาม

ลักษณะงาน ( X = 4.04) การพัฒนาทักษะ 

ฝีมือแรงงานตามต�าแหน่งงาน ( X = 3.97)  

การพฒันาบคุลิกภาพ อารมณ์ และความเครยีด 

( X = 3.96) แนวทางการพฒันาตนสูค่วามส�าเรจ็

ในงาน ( X = 3.91) และเทคนิคการพูด 

เพือ่ประสานงาน ( X = 3.90) ตามล�าดบัส�าหรับ

หลักสูตรท่ีแรงงานมีความต้องการพัฒนางาน

มากท่ีสุด ได้แก่ ความรู้ด้านความปลอดภัยใน

การท�างาน ( X = 4.07) รองลงมา ได้แก่ ท�างาน

อย่างไรให้มีความสุข ( X = 4.06) ความรู้เรื่อง

การดูแลสขุภาพอนามยัในการท�างาน ( X = 4.04) 

การสร้างคุณภาพงานสู่ความเป็นเลิศ ( X = 

3.97) เทคนิคการท�างานเป็นทีม ( X = 3.96) 

ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่	2  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความต้องการพฒันาศกัยภาพแรงงาน 

   ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน

หลักสูตร/หัวข้อ S.D. ระดับความ

ต้องการพัฒนา

การพัฒนาตน 3.79 0.57 มาก

1. ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ตามลักษณะงาน 4.04 0.77 มาก

2. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามต�าแหน่งงาน 3.97 0.72 มาก

3. การพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ์ และความเครียด 3.96 0.83 มาก

4. แนวทางการพัฒนาตนสู่ความส�าเร็จในงาน 3.91 0.86 มาก

5. เทคนิคการพูดเพื่อประสานงาน 3.90 0.81 มาก

X
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หลักสูตร/หัวข้อ S.D. ระดับความ

ต้องการพัฒนา

การพัฒนางาน 3.95 0.53 มาก

1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�างาน 4.07 0.80 มาก

2.ท�างานอย่างไรให้มีความสุข 4.06 0.86 มาก

3. ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยในการท�างาน 4.04 0.84 มาก

4. การสร้างคุณภาพงานสู่ความเป็นเลิศ 3.97 0.79 มาก

5. เทคนิคการท�างานเป็นทีม 3.96 0.82 มาก

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานจ�าแนกตาม

ประเภทของอุตสาหกรรม พบว่า ในภาพรวมทั้ง

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ดังตารางที่ 3

X X

ตารางที่	3		 แสดงผลการเปรยีบเทยีบระดบัความต้องการพฒันาศกัยภาพแรงงานภาคอตุสาหกรรม 

   การผลิตในจังหวัดปทุมธานี จ�าแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม

องค์ประกอบของ

ศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์

พลาสติก

ผลิตชิ้นส่วนและแผ่น

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

t-Value P-Value

S.D. S.D.

การพัฒนาตน 3.72 0.61 3.82 0.55 0.06 0.13

การพัฒนางาน 3.91 0.64 3.96 0.48 0.00 0.49

รวม 3.81 0.59 3.89 0.49 0.01 0.26

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงาน พบว่า แนวทางในการพัฒนา

บคุลากรขององค์การด้านการผลติส่วนใหญ่เน้น

การพฒันาบคุลากรทีส่อดคล้องกบัต�าแหน่งงาน 

แต่เน้นการฝึกอบรมในงานและภายในสถาน

ประกอบการ (In-house Training) มากกว่าจะ

ส่งไปฝึกอบรมนอกองค์การเพือ่ประหยดัค่าใช้จ่าย 

ส�าหรบัการฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้องกับการเพ่ิมทกัษะ

ด้านเทคนิคในการท�างาน การฝึกอบรมเพื่อ 

เพิ่มทักษะด้านเทคนิค เช่น การฝึกให้พนักงาน

ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักร จะใช้

การฝึกอบรมในองค์การ โดยวิทยากรจะเป็น

หัวหน้างานหรือวิศวกรของสถานประกอบการ 

นอกจากนี้ก ่อนการจัดฝึกอบรมองค์การจะ

ท�าการส�ารวจความต้องการพฒันาของบคุลากร

ก่อนการจัดฝึกอบรม และพยายามจัดหลักสูตร

การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

บุคลากร ส�าหรับแนวโน้มที่สถานประกอบการ

เลง็เหน็ว่าน่าจะน�ามาใช้เพ่ือการพัฒนาบุคลากร

ในอนาคตคือ การฝึกอบรมผ่านเว็บไซด์หรือ 

การฝึกอบรมโดยใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (E-training)

 

อภิปรายผล

 1. อตุสาหกรรมการผลติมคีวามต้องการ

พฒันาศกัยภาพแรงงานในระดบัมากทัง้ด้านการ

พัฒนาตนและการพัฒนางาน ซึ่งสิรินารถ  

เสพย์ธรรม (2558) เสนอแนวคิดว่า การพัฒนา

ตนเป็นหน้าทีห่ลกัของมนษุย์ เป็นการเสรมิสร้าง

ความรู ้ทักษะ และความสามารถในการปฏบิตังิาน 

การพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยส�าคัญของการ

พัฒนาทั้งปวงสอดคล้องกับแนวความคิดของ

วนัิย เพชรช่วย (2551) กล่าวไว้ว่า การพฒันาตน

เป็นการพฒันาศกัยภาพของตนให้พร้อมในด้าน

ต่างๆ เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนา

พฤติกรรมให้เหมาะสม เป็นการวางแนวทางให้

ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้

อย่างมัน่ใจ และส่งเสรมิความรูส้กึในคุณค่าแห่งตน

ให้สูงขึ้น งานวิจัยของสุวรรณี โภชากรณ์และ

คณะ (2556) พบว่า พนักงานในอุตสาหกรรม 

มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก เพื่อ

ให้ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อการเล่ือนต�าแหน่ง

ให้สูงขึ้น นอกจากน้ีจากงานวิจัยของสาโรจน์ 

การกูล (2552) พบว่า การแสวงหาความรู ้ 

เพื่อพัฒนาตนของพนักงานฝ่ายผลิต โรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้

 2. ด ้านระดับความต้องการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจงัหวดัปทมุธาน ีตามประเภทของอตุสาหกรรม 

ซึ่งมีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกันนั้น

สอดคล้องกบัแผนแม่บทการพฒันาอตุสาหกรรม

ไทย พ.ศ. 2555-2574 (กระทรวงอุตสาหกรรม,

2554) ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาแรงงาน

ฝีมอืโดยเน้นการพฒันาทกัษะตามความต้องการ

ของอุตสาหกรรม ชาญณรงค์ วงค์วิชัย (2559) 

ให้แนวคิดว่า แรงงานไทยในระบบ 4.0 ต้องการ

ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการคดิสร้างสรรค์ ทกัษะการบรหิารจดัการ

บุคคล ทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการ

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทักษะการตัดสินใจ 

ทักษะการเจรจาต่อรอง การมีใจรักบริการ และ
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ความยืดหยุ่นทางความคิด เช่นเดียวกับเสาวณี 

จันทะพงษ์ (2559) กล่าวว่า แนวทางหนึ่ง 

เพื่อพัฒนาแรงงานไทยในการแก้ไขปัญหา 

ระยะยาวคือรัฐควรเร ่งพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ให้มสีมรรถนะสงูโดยจดัฝึกอบรมทกัษะทีจ่�าเป็น

ส�าหรับแรงงานและความต้องการขององค์การ

 3. ด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด

ปทุมธานี สอดคล้องกับงานวิจัยของพิริยะ  

ผลพริฬุห์ (2557) พบว่า บริษทัในภาคอุตสาหกรรม

ให้ความส�าคญักบัการลงทนุในมนษุย์ผ่านระบบ

การฝึกอบรม โดยพบว่าร้อยละ 63.5 ของบริษัท

ท้ังหมดมีการฝึกอบรมแรงงานภายในองค์การ 

(In-House Training) ของตนเอง นอกจากน้ี 

ยงัพบว่าบรษิัททีม่ีการฝึกอบรมมากทีสุ่ดจะเป็น

บริษัทที่พึ่งพาการผลิตที่ใช้ทุนหรือเครื่องจักร 

เป็นส�าคัญ และหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน

องค์การส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรมาตรฐาน

ความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับชาญณรงค์  

วงค์วิชัย (2559) สรุปไว้ว ่า ในมุมมองของ

องค์การ ต้องการแรงงานทีส่ามารถเพิม่มลูค่าต่อ

ระบบอุตสาหกรรม โดยผ่านรูปแบบการพัฒนา

แบบ On the Job Trainingส�าหรับแนวโน้มที่ 

สถานประกอบการเล็งเห็นว่าน่าจะน�ามาใช้ 

เพื่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคตคือ การฝึก

อบรมผ่านเว็บไซด์หรือการฝึกอบรมโดยใช  ้

สือ่อเิล็กทรอนกิส์ (E-training) ซึง่สาโรช โศภรีกัข์ 

(2557) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ตามแนวทาง

ใหม่ที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล  

เพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาบทเรียนผ่าน

จอภาพ ซึง่อาจจะใช้ E-learning แล้วยงัสามารถ

ใช้ M-learning (Mobile Learning) ซึ่งเป็น 

อกีทางเลอืกหนึง่ของสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ M-learning 

เป็นส่วนหนึง่ของ E-learning ได้แก่โทรศพัท์มอืถอื 

คอมพิวเตอร์พกพา คอมพิวเตอร์แบบเขียน 

เป็นต้นM-learning จงึเป็นการเรยีนการสอนหรอื

บทเรียนส�าเร็จรูปท่ีสามารถต่อเชือ่มจากเครือข่าย

แม่ข่ายผ่านจุดต่อไร้สายแบบ real time อีกทั้ง

ยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือหรือ

คอมพิวเตอร์พกพาเคร่ืองอื่น โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล เช่น Bluetooth เพื่อสนับสนุนการท�างาน

ร ่วมกัน ดังน้ันการการฝึกอบรมโดยใช ้ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-training) ก็สามารถใช้ 

M-learning ได้

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการวจิยัความต้องการพฒันา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน

จังหวัดปทุมธานี พบว่าระดับความต้องการ

พฒันาศกัยภาพแรงงานอยูใ่นระดบัมากทัง้ด้าน

การพัฒนาตนและด้านการพัฒนางาน ดังน้ัน

สถานประกอบการ ควรจัดท�าแผนพัฒนา

บุคลากรทั้งแผนรายบุคคลและแผนพัฒนา 

สายงานอาชีพ ตลอดจนจัดท�าแผนการพัฒนา

สายงานอาชพีจดัท�าเส้นทางหรอืผงัการฝึกอบรม

ส�าหรับต�าแหน่งงานต่างๆและจัดท�าแผนการ

สืบทอดต�าแหน่งงานเป็นต้น ในขณะเดียวกัน

สถานประกอบการด้านการผลิตควรส่งเสริม

สนบัสนนุให้บคุลากรของตน เข้ารบัการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือ

2. จากผลด้านระดับความต้องการ

พัฒนาศักยภาพแรงงาน ตามประเภทของ
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อุตสาหกรรมซึ่งมีความต้องการพัฒนาไม  ่

แตกต่างกันนั้น ดังนั้นสถานประกอบการและ

สถาบันพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงานจังหวัดปทุมธานี ควรน�าข้อมูลไปใช้ใน

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีออโตเมชั้นในยุคอุตสาหกรรม 

4.0ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของ

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

3. จากผลด้านแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน

จงัหวดัปทมุธานดีงันัน้ภาคอตุสาหกรรมการผลติ

ควรเตรียมแรงงานให้พรอ้มกบัการปฏิรูปแรงงาน 

เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry 

4.0) โดยพฒันาแรงงานให้สอดคล้องกบัอปุสงค์

ในอนาคต และส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในสายการผลิต

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรวิจัยศักยภาพแรงงานโดยแบ่ง

ตามประเภทของแรงงาน ได้แก่แรงงานไร้ฝีมือ

และแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิต 

เพื่อเปรียบเทียบระดับศักยภาพตามประเภท

แรงงานที่แตกต่างกัน

2. ควรวจิยัความต้องการพฒันาของบคุลากรใน

ต�าแหน่งต่างๆ ในอตุสาหกรรมการผลิตประเภท

อื่นและในองค์ประกอบด้านอื่นท่ีแตกต่างจาก

งานวิจัยน้ีเช่น องค์ประกอบด้านความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี ด้านการท�างานร่วมกับ

เทคโนโลยีออโตเมชั่นด้านการติดต่อส่ือสาร

อย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ องค์ประกอบ

ด้านการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน (Productive 

Man Power) ทีเ่ก่ียวข้องกับแรงงานระดบัปฏบิตักิาร 

องค ์ประกอบด้านการพัฒนาทักษะใหม่ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแรงงานระดับกลาง 

องค์ประกอบด้านการพฒันาความคดิสร้างสรรค์

ท่ีเกี่ยวข้องกับผู ้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียม 

ความพร้อมเป็นอตุสาหกรรม 4.0 และไทยแลนด์ 

4.0 เป็นต้น

 3.  ควรวจิยัศกัยภาพแรงงานในอตุสาหกรรม 

การผลติประเภทอืน่เปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรม

การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

และการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อพิจารณา

ระดับศักยภาพของแรงงานว่า มีความแตกต่าง

กันมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาล 

เน้นให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 และ

อุตสาหกรรมต้องพัฒนาตนเองเป็น 4.0 ด้วย 

เช่นกัน
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาแบรนด์ของ

มหาวิทยาลัยเอกชนและ 2) เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบในการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัย

เอกชน ประชากร คอื มหาวทิยาลยัเอกชนในสงักดัคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร

จ�านวน 43 มหาวิทยาลัย ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจ์ซี่และมอร์แกน ได้ขนาด 

กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจ�านวน 36 มหาวิทยาลัยโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ผู้ให้ข้อมูล 

ประกอบด้วย คณบดี อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน จ�านวน 288 คน การด�าเนินการ

วิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแบรนด์ของ

มหาวิทยาลัยเอกชน ขั้นที่ 2) การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์องค์ประกอบการ

พัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน และขั้นตอนที่ 3) การยืนยันองค์ประกอบการพัฒนาแบรนด์

ของมหาวทิยาลยัเอกชนโดยอ้างองิผูท้รงคณุวฒุ ิเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลูได้แก่ แบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบในการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 

และแบบยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ

 ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบในการพัฒนา แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชนมี 

จ�านวน 5 องค์ประกอบดังนี้ ความก้าวล�้าของแบรนด์รากฐานของแบรนด์ การสื่อสารแบรนด์ 

ผ่านสื่อจุดเด่นของแบรนด์ และอัตตบุคคลของแบรนด์ 2)ตัวบ่งชี้องค์ประกอบในการพัฒนาแบรนด์

ของมหาวิทยาลัยเอกชนมีจ�านวน 24 ตัวบ่งชี้

ค�าส�าคัญ	: องค์ประกอบการพัฒนาแบรนด์ , มหาวิทยาลัยเอกชน
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ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to investigate the components of brand 

development for private university and 2) to verify the indicators for components of brand 

development for private university. The population of the research included 43 private 

universities under office of the Higher Education Commission, the Ministry of Education by 

using Krejcie and Morgan’s random number table to determine the sample size.  

The sample consisted of 36 private universities by simple random sampling. 

The respondents were comprised of deans, lecturers, and students of private universities, 

totaling 288 persons. The research procedures were divided into 3 stages including  

1) synthesizing the factors relating to the components of brand development for private 

university 2) constructing research instruments and analyzing components of brand 

development for private university and 3) verifyingindicators for components of brand 

development for private university by connoisseurship. The instruments of the research were 

the semi-structured interview, questionnaire about the components of brand development 

for private university, and connoisseurship form. The statistics use for data analysis were 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, mode, and exploratory factor 

analysis.

The research results revealed that 1) there were 5 components of brand development 

for private university namely; advancement of brand , brand platform , brand communication 

through media, brand prominence, and personal identity of brand and 2) there were 24 

indicatorsfor components of brand development for private university .

keywords	:		components of brand development ,private university

บทน�า

 แบรนด์หรอืตราสนิค้า มคีวามส�าคญัต่อ

โลกในยุคปัจจบุนัทีม่กีารแข่งขันสงูลกัษณะของ

มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นธุรกิจบริการให้ความรู้

เชิงพาณิชย์ เพราะปัจจุบันไม่ใช่เป็นเพียงสถาน

ที่เรียนหนังสือหรือเป็นที่ให้ความรู้เพียงอย่าง

เดียว แต่เปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของ

นักศึกษาด้วย ดังนั้นผู้บริหารสถาบันควรค�านึง

ถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เช่น นกัศกึษา อาจารย์ เจ้า

หน้าที่ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร เพราะสิ่งที่ผู้ปกครอง

และนกัศกึษาให้ความสนใจ คอืระบบการศกึษา 

คุณภาพการเรียนการสอน ศักดิ์ศรีและทุนทาง
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สังคมของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดังที่ คอทเลอร์ 

(Kotler,1991) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างแบรนด์

เป็นมากกว่าการน�าชือ่ไปตดิอยูก่บัข้อเสนอ โดย

การสร้างแบรนด์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้

ค�าม่ันสัญญาท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการน�าเสนอ

ประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจ และระดับความ

สามารถในการด�าเนินงานขององค์กรแก่ลูกค้า

และ เควิน แลนด์แคลเลอร์(Kavin Land 

Keller,1993)กล่าวว่าคุณค่าของแบรนด์เป็นตัว

บ่งชีท้ีส่�าคญัของแบรนด์ทีแ่ข็งแกร่งทีถ่กูสร้างข้ึน

ด้วยกระบวนการบรหิารแบรนด์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ในฐานะที่คุณค่าของแบรนด์เป็นตัวแปรหลาย

มิติ คุณค่าของแบรนด์จึงเป็นตัวสะท้อนเนื้อแท้

ของคุณค่าที่เป็นมูลค่าในตัวของแบรนด์เองศิริ

กุล เลากัยกุล: (2551) กล่าวไว้ว่า แบรนด์ไม่ใช่

เป็นเพยีงการน�าเสนอผลผลติ และผูบ้รโิภค ด้วย

คุณค่าที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ ความจงรัก

ภักดี และความคาดหวังได้ทั้งด้านประโยชน์ 

อารมณ์ และความรู้สึก ช่วยเพิ่มการตัดสินใจ

เลือกซื้อจากตัวเลือกที่มีอยู่ในตลาด สิ่งต่างๆ

เหล่านีท้�าให้การบรหิารองค์กรของมหาวทิยาลยั

เอกชนมกีารเตบิโตเสมอืนภาคธรุกจิ มมุมองของ

การบรหิารการศกึษาเปรยีบเสมอืนอตุสาหกรรม

บริการ มีการแข่งขันกันและมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้า

หมายทีต้่องการเข้าศกึษาได้รบัรูแ้ละตระหนกัถงึ

จุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย จึงท�าให้แต่ละ

มหาวิทยาลัยต้องให้ความส�าคัญในเรื่องการ

พัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยตนเองอย่างต่อ

เนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1) เพือ่ศกึษาองค์ประกอบในการพฒันา

แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 

 2) เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบใน

การพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน

กรอบแนวคิดการวิจัย

1) แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ แ บ ร น ด ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัยเอกชน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรง

คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

2) แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์และการ

พัฒนาแบรนด์จากนักวิชาการด้านการตลาด 

ท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ และได้รับการอ้างอิง

เป็นจ�านวนมากในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ 

แนวคิดของฟิลิปคอทเลอร์(Philip Kotler)

แนวคดิของอาเคอร์และโจซมิสเทลเลอร์ (Aaker 

; &Joachimsthaler)แนวคิดของแนวคิดของ

ชอน-โนเอลแคพเฟอเรอร์ (Jean-Noel Kapferer)

อ้างถึงใน ธนาทร เจียรกุล (2557)

3) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบรนด์

ของมหาวิทยาลัยจากเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4) ข ้อคิดเห็นจากการอ ้างอิงผู ้ทรง

คณุวฒุ ิ(connoisseurship) พจิารณาตรวจสอบ

และยืนยัน ผลการวิจัย

การด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัย

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร  

คือมหาวิทยาลัยเอกชนในสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

จ�านวน 43 มหาวทิยาลัย ก�าหนดขนาดของกลุ่ม
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การวิเคราะห์ข ้อมูล การสัมภาษณ์ 

ผู้ทรงคณุวฒุแิละผู้เชีย่วชาญ ใช้วธิกีารวเิคราะห์

เนื้อหา (content analysis) การวิเคราะห์ข้อมูล

สถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ใช้ค ่าความถี่ (frequency) และค่าร ้อยละ 

(percentage) การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญ

ของตัวแปรที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน ใช้ค่ามัชฌิม

เลขคณิต(arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard diviation) การวิเคราะห์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนา

แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน ใช้การวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงส�ารวจ(Exploratory Factor 

Analysis)ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปูสกดัปัจจยัด้วย

เทคนคิการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั(principal 

component analysis) หมุนแกนแบบตั้งฉาก 

(orthogonal rotation)ด ้วยวิธีแวริแมกซ์ 

(varimax rotation) โดยผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์ 

ในการเลือกองค์ประกอบท่ีมีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบ (factor loading) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.55  

ขึ้นไป ซึ่งเป็นค่าน�้าหนักท่ีมีนัยส�าคัญในทาง

ปฏิบัติ (practically significant) ค่าไอเกน 

(eigen values)ที่มีค่ามากกว่า 1 และมีตัวแปร

ในแต่ละองค์ประกอบจ�านวนตั้งแต่ 3 ตัวแปร 

ขึน้ไปตามเกณฑ์ของไกเซอร์ (Kaiser’s Criterion) 

และการตรวจสอบและยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบ 

ในการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน

จากการอ้างองิผูท้รงคณุวฒุ ิ(connoisseurship) 

ใช้ค่าความถี ่(frequency) ค่าร้อยละ(percentage) 

และฐานนิยม (mode)

ตัวอย่างจากประชากรใช้ตารางเครจ์ซี่และมอร์

แกน(Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 36 มหาวิทยาลัย จากนั้น 

ใช้เทคนิคการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 

Sampling)ผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย ผู้บริหาร 

อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยละ 8 คน  

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 288 คน

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอืแบบสอบถาม 

(questionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดบั จ�านวน 150 ข้อ ตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือในการวิจัย โดยน�าไปใช้กับ

มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย

ครั้งนี้ แล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์หา 

ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม

ด ้วยการค� านวณค ่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา 

(  -coefficient)ตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.989

การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล�าดับดังนี้ 

ส ่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการวิจัยถึงผู ้ทรงคุณวุฒิ  

ผูเ้ชีย่วชาญ และอธิการบดมีหาวทิยาลยั ทกุข้ัน

ตอนของการวจิยั การสมัภาษณ์ความคดิเหน็จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ใช้แบบสัมภาษณ ์

แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structuredinterview) 

การจัดส ่งแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัย 

ท้ังกลุ่มทดลองเครื่องมือ และกลุ ่มตัวอย่าง  

ใช้วิธีการส่งและรับคืนทางไปรษณีย์ และ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบตรวจสอบและ

ยืนยันผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ด้วยตนเองและการส่งและรับคืนทาง

ไปรษณีย์
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การดาํเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยั

กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากประชากร 

คือมหาวิทยาลยัเอกชนในสงักดัสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

กระทรวงศกึษาธิการ จํานวน 43 

มหาวิทยาลยั กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง

จากประชากรใช้ตารางเครจ์ซีแ่ละมอร์แกน

(Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุม่

ตวัอยา่งจํานวน 36 มหาวิทยาลยั จากนัน้ใช้

เทคนิคการสุม่แบบง่าย ( Simple Random 

Sampling) ผู้ให้ข้อมลูประกอบไปด้วย 

ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา มหาวิทยาลยัละ 

8 คน รวมจํานวนทัง้สิน้ 288 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั คือ

แบบสอบถาม( questionnaire) ชนิดมาตรา

สว่นประมาณคา่ ( rating scale) 5 ระดบั 

จํานวน 150 ข้อ ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ

ในการวิจยั โดยนําไปใช้กบัมหาวิทยาลยัท่ี

ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นี ้แล้ว

รวบรวมข้อมลูทัง้หมดวิเคราะห์หาคา่ความ

เช่ือมัน่ ( reliability) ของแบบสอบถามด้วย

การคํานวณคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา( α -

coefficient)ตามวธีิการของครอนบาค

(Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  

0.989 

การเก็บรวบรวมข้อมลู ตามลําดบั

ดงันี ้สง่หนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัถึงผู้ทรงคณุวฒุิ 

ผู้ เช่ียวชาญ และอธิการบดีมหาวิทยาลยั ทกุ

ขัน้ตอนของการวิจยั การสมัภาษณ์ความ

คดิเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ใช้

แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ( semi-

structuredinterview) การจดัสง่

แบบสอบถามจากมหาวิทยาลยัทัง้กลุม่

ทดลองเคร่ืองมือ และกลุม่ตวัอยา่ง ใช้วิธีการ

สง่และรับคืนทางไปรษณีย์ และการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากแบบตรวจสอบและยืนยนั

ผลการวิจยัจากผู้ทรงคณุวฒุิ ใช้วิธีการ

สมัภาษณ์ด้วยตนเองและการสง่และรับคืน

ทางไปรษณีย์ 

การวิเคราะห์ข้อมลู การสมัภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนือ้หา ( content analysis) การ

วิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบ

แบบสอบถามใช้คา่ความถ่ี( frequency) และ

คา่ร้อยละ(percentage) การวิเคราะห์ระดบั

ความสําคญัของตวัแปรท่ีมีความสําคญัตอ่

การพฒันาแบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 

ใช้คา่มชัฌิมเลขคณิต( arithmetic mean) 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard 

diviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบและตวั

บง่ชีแ้นวทางการพฒันาแบรนด์ของ

มหาวิทยาลยัเอกชน ใช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor 

Analysis)ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสกดัปัจจยั

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั

(principal component analysis) หมนุแกน

แบบตัง้ฉาก(orthogonal rotation)ด้วยวิธีแว

ริแมกซ์ ( varimax rotation) โดยผู้วิจยั

กําหนดเกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบท่ีมี

คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ ( factor loading) ท่ี
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ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้

 1) องค์ประกอบในการพัฒนาแบรนด์

ของมหาวทิยาลยัเอกชนมจี�านวน 5 องค์ประกอบ

ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 ความก้าวล�้าของ

แบรนด์ มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ ดังนี้ 

มี ภ า พ ร ว ม ที่ ทั น ส มั ย มี ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ กั บ

มหาวทิยาลยัต่างประเทศมกีจิกรรมทางวชิาการ

และวิจัยระดับนานาชาติมีโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างประเทศมีการ

ใช ้ เทคโนโลยีที่ ทั นสมัยมีอั ตลักษณ ์ของ

มหาวิทยาลัยและมีการสื่ อสารกันอย ่าง

สม�่าเสมอกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 องค์ประกอบที่ 2 รากฐานของแบรนด์  

มีตั วแปรอธิบายองค ์ประกอบ ดั งนี้ เป ็น

มหาวิทยาลัยของชุมชนวัตถุประสงค ์ของ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย พั น ธ กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย

มหา วิทยาลัยที่ มุ ่ ง เน ้น เฉพาะทาง  และ

มหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย

 องค์ประกอบท่ี 3 การสื่อสารแบรนด ์

ผ่านส่ือ มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ ดังน้ี 

การส่ือสารแบรนด์ผ่านเวบไซด์ของมหาวทิยาลัย

การสื่อสารแบรนด์ผ่านสื่อวารสารของทาง

มหาวิทยาลัยการสื่อสาร แบรนด์ผ่าน social 

media และการสื่อสาร แบรนด์ผ่านแผ่นปลิว

ของคณะวิชา/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 องค์ประกอบท่ี 4 จุดเด่นของแบรนด์มี

ตวัแปรอธบิายองค์ประกอบ ดงัน้ีมหาวทิยาลัยมี

อุปกรณ์การสอนท่ีทันสมัยมหาวิทยาลัยมี

หลักสูตรท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร ท้าทายความสนใจ 

ของผู้เรียน และมหาวิทยาลัยเป็นท่ีสร้างเสริม

ประสบการณ์

 และองค์ประกอบที่ 5 อัตบุคคลของ

แบรนด์มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ ดังนี้

อาจารย์ผู ้สอนมีศิลปะในการสอนสามารถ 

ดงึดดูความสนใจนกัศกึษาอาจารย์เอาใจใส่ดแูล

และให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษามีความผูกพันมี

น�า้ใจ ระหว่างผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ละ

นักศึกษา และมีผู้บริหาร คณาจารย์ท่ีเอาใจใส่

เป็นกันเองกับนักศึกษาดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่	1 แสดงองค์ประกอบการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน

 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 6  ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2560 
137 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบการพฒันาแบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 

 

 2) ตวับง่ชีอ้งค์ประกอบในการ

พฒันาแบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชนมี

จํานวน 24 ตวับง่ชีไ้ด้จากการตรวจสอบและ

ยืนยนัโดยผู้ทรงคณุวฒุิ (connoisseurship) 

เรียงตามลําดบัในแตล่ะองค์ประกอบดงันี ้

 องค์ประกอบท่ี 1 ความก้าวลํา้ของ

แบรนด์ มีจํานวนตวับง่ชี ้7 ตวั ดงันี ้               

มีภาพรวมท่ีทนัสมยัมีการใช้เทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัมีกิจกรรมทางวิชาการและวิจยัระดบั

นานาชาตคิวามร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั

ตา่งประเทศมีโครงการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา

และคณาจารย์ระหวา่งประเทศมีอตัลกัษณ์

ของมหาวิทยาลยั และมีการสื่อสารกนัอยา่ง

สม่ําเสมอกบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 องค์ประกอบท่ี 2 รากฐานของ     

แบรนด์มีจํานวนตวับง่ชี ้5 ตวัได้แก่ พนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยั  วตัถปุระสงค์ของ

มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัท่ีมุง่เน้นเฉพาะ

ทางเป็นมหาวิทยาลยัของชมุชน และ

มหาวิทยาลยัท่ีมีความทนัสมยั 

 องค์ประกอบท่ี 3 การส่ือสารแบรนด์

ผา่นสื่อมีจํานวนตวับง่ชี ้4 ตวัได้แก่ การ

ส่ือสารแบรนด์ผา่นเว็บไซด์ของมหาวิทยาลยั

การส่ือสารแบรนด์ผา่น social media    การ

ส่ือสารแบรนด์ผา่นวารสารของทาง

มหาวิทยาลยั  และ การส่ือสารแบรนด์ผา่น

แผน่ปลวิของคณะวชิา/หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

 2) ตัวบ่งชี้องค์ประกอบในการพัฒนา

แบรนด์ของมหาวทิยาลยัเอกชนมจี�านวน 24 ตวั

บ่งชี้ได้จากการตรวจสอบและยืนยันโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ(connoisseurship) เรียงตามล�าดับใน

แต่ละองค์ประกอบดังนี้

 องค์ประกอบที่ 1 ความก้าวล�้าของ

แบรนด์ มีจ�านวนตัวบ่งชี้ 7 ตัว ดังนี้ มีภาพรวมที่

ทันสมัยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีกิจกรรม

ทางวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติความร่วม

มือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีโครงการแลก

เปล่ียนนกัศกึษาและคณาจารย์ระหว่างประเทศ

มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีการสื่อสาร

กันอย่างสม�่าเสมอกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 องค์ประกอบท่ี 2 รากฐานของ แบรนด์มี

จ�านวนตัวบ ่งชี้  5  ตัวได ้แก ่  พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท่ี มุ ่ ง เ น ้ น เ ฉ พ า ะ ท า ง เ ป ็ น

มหาวิทยาลัยของชุมชน และมหาวิทยาลัยท่ีมี

ความทันสมัย

 องค์ประกอบท่ี 3 การส่ือสารแบรนด์ผ่าน

สื่อมีจ�านวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวได้แก่ การสื่อสาร

แบรนด์ผ่านเวบ็ไซด์ของมหาวทิยาลัยการส่ือสาร

แบรนด์ผ่าน social media การสื่อสารแบรนด์

ผ่านวารสารของทางมหาวิทยาลัย และการ

สือ่สารแบรนด์ผ่านแผ่นปลวิของคณะวชิา/หน่วย

งานภายในมหาวิทยาลัย
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รับรู้ถึงแบรนด์ในด้านความก้าวล�้าของแบรนด์  

ที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ

มหาวทิยาลยัทีเ่พิม่มากขึน้เช่นกนัและนกัศกึษา

ท่ีจบจากมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบการศึกษา

นานาชาตจิะมีโอกาสในอาชีพการงานมากกว่า

ในระบบปกตริวมท้ังโอกาสในการพฒันาตนเอง

การศึกษานานาชาติในระดับอุดมศึกษาเป็น 

สิ่งที่ท ้าทายจะท�าให้มหาวิทยาลัยเข ้มแข็ง 

เป็นองค์การหลักของภูมิภาค 

 องค์ประกอบที่ 2 รากฐานของ แบรนด์ 

มีตัวแปร 5 ตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบน้ี 

ที่ผลป ็นเช ่นนี้อาจเป ็นเพราะว ่าในแต ่ละ

มหาวิทยาลัยจะต้องมีนโยบายหลักของแต่ละ

มหาวิทยาลัยว่ามุ่งเน้นไปด้านไหนเช่นทางด้าน

นิเทศศาสตร์ เน้นความเป็นนานาชาติ ท�าให้ 

การตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักศึกษา

ชัดเจนมากขึ้น ในการสร้างแบรนด์ ต้องมีจุด 

มุ ่งหมายไปในทางเดียวกันสอดคล ้องกับ 

เทมเปิล(Temple,2006) พบว่า การพัฒนา

แบรนด์ของมหาวิทยาลัย เป็นกระบวนการหนึ่ง

ของผู้บริหารมหาวทิยาลัยท่ีจะสร้างความเข้มแขง็

ให้กับมหาวิทยาลัย โดยการสร ้างแบรนด์ 

ท่ีสะท้อนจดุแขง็มหาวทิยาลัยให้เป็นท่ีรูจ้กัอย่าง

แพร่หลาย ท�าให้สามารถช่วงชงิโอกาสท่ามกลาง

การแข่งขันระหว่างสถานศึกษาจ�านวนมากได้

และสอดคล้องกับ แคพเฟอเรอร์ (Kapferer, 

2012) ได้เสนอข้อคดิเห็นพืน้ฐานของการพฒันา

แบรนด์ คอืการระบรุากฐานของแบรนด์ (brand 

platform) ให้มีความชัดเจน แหลมคมและได้ใจ

ความเพือ่ให้ผู้บรโิภครบัรูว่้าแบรนด์น้ันๆจะเสรมิ

สร้างคุณประโยชน์อะไรได้บ้าง

 องค์ประกอบที่ 4 จุดเด่นของแบรนด์ 

มีจ�านวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวได้แก่ มหาวิทยาลัยมี

หลักสูตรที่เป็นที่ต ้องการของตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท้าทายความสนใจของ

ผู้เรียนมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และ

มหาวิทยาลัยเป็นที่สร้างเสริมประสบการณ์

และองค์ประกอบที่ 5 อัตบุคคลของ

แบรนด์ มีจ�านวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวได้แก่ อาจารย์ 

ผู้สอนมีศิลปะในการสอนสามารถดึงดูดความ

สนใจนักศึกษาอาจารย์เอาใจใส่ดูแลและให้ 

ค�าปรึกษาแก่นักศึกษามีผู ้บริหาร คณาจารย์ 

ที่ เอาใจใส ่ เป ็นกันเองกับนักศึกษาและมี 

ความผูกพันมีน�้าใจระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

อภิปรายผล

 1) องค์ประกอบของการพัฒนาแบรนด์

ของมหาวิทยาลัยเอกชนมี จ�านวน 5 องค์

ประกอบ และมตีวัแปรอธบิายองค์ประกอบรวม 

24 ตัวแปร น�ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 ความก้าวล�้าของ

แบรนด์ มีตัวแปร 7 ตัวแปรร่วมกันอธิบาย 

องค์ประกอบน้ี ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 

กระแสของโลกปัจจุบันนี้จะให้ความส�าคัญกับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดรับกับนโยบายของ

รัฐบาลยุค 4.0 ที่เน้นให้ประชาชนทุกคนเข้าถึง

เทคโนโลย ีซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของมอร์แกน

แอนฮัน (Morgan & Hunt ,1994) กล่าวคือหาก

มหาวทิยาลยัมกีารพัฒนาให้มคีวามทนัสมยัและ

ตามเทรนด์อยูต่ลอดเวลากจ็ะส่งผลให้ลกูค้าเกดิ

ความไว้เนือ้เชือ่ใจต่อมหาวทิยาลยัสามารถสรปุ

ได้ว่าหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
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 องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารแบรนด ์

ผ่านส่ือ มีตัวแปร 4 ตัวแปร ร่วมอธิบายองค์

ประกอบอาจมสีาเหตอัุนเนือ่งมาจากการสือ่สาร

ทั้งภายในและภายนอกองค์มีความส�าคัญมาก

ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

ให้เป็นที่ รู ้จักและน�าเสนอสิ่งที่โดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ของตนออกมาสอดคล้องกบังานวจิยั

ของซาพลโีอ (Chapleo ,2005)ได้ท�าการวจิยัเชิง

คุณภาพเกี่ยวกับแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษา

ในสหราชอาณาจักรที่ประสบความส�าเร็จว่ามี

องค์ประกอบอะไรบ้าง มีองค์ประกอบหนึ่งท่ี

ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบรนด์ คือ 

กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ (public relation 

strategy) เพือ่ให้ผลงานของมหาวทิยาลยัเป็นที่

ประจักษ์ถ่ายทอดออกสู ่สังคมภายนอกต้อง

อาศยัการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารในลกัษณะการ

ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่อย่างสม�า่เสมอและยัง่ยนื

ต่อเนื่อง

 องค์ประกอบที่ 4 จุดเด่นของแบรนด์  

โดยมีตัวแปร 4 ตัวแปร อธิบายองค์ประกอบน้ี  

ทีพ่บเช่นนีเ้พราะว่าในแต่ละมหาวทิยาลยัจะต้อง

มีการสร้างจุดแข็งของตนข้ึนมาให้เป็นที่ยอมรับ

และมีชื่อเสียงสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัย

อื่นได้พร้อมทั้งสร้างจุดดึงดูดนักศึกษาเข้ามา

เรียนและสร ้างความแตกต่างในเรื่องของ

หลักสูตรให้ต่างจากคู่แข่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

เอกชนด้วยกันสอดคล้องกับ มาริง (Maringe 

,2005)กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นหัวใจ

ส�าคญัของการพฒันาด้านกลยทุธ์การตลาดของ

อุดมศึกษา หลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้เรียน

อย่างแท้จริง หลักสูตรและการจัดอุปกรณ  ์

การเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ที่ออกแบบ

มามคีณุภาพหรอืไม่ขึน้อยูก่บัการให้ความส�าคญั

ขององค์กรทั้งภายในภายนอก การสร้างทีมใน

การบริหารจัดการ และการพัฒนาหลักสูตร  

การใช้เทคนิคการตลาดต่างๆและการวิจัย 

เพื่อพัฒนาการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการ

เรียนรู ้แบบใหม่ท่ีเน ้นให้มหาวิทยาลัยเป็น 

สถานที่สร้างเสริมประสบการณ์

 องค์ประกอบที่ 5 อัตบุคคลของ แบรนด์ 

โดยมีตัวแปร 4 ตัวแปร ร่วมกันอธิบายองค์

ประกอบนีผ้ลเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากบคุลากรทกุ

คนในองค์กรล้วนแล้วแต่มีความส�าคัญในการ

ช่วยกันสร้างแบรนด์เพราะแม้ว่ามหาวิทยาลัย 

จะมอีาคารสถานท่ีท่ีสวยงาม มอีปุกรณ์การเรียน

ที่ทันสมัยมากเพียงใดก็ตามแต่บุคลากรใน 

มหาวิทยาลัยทุกๆกลุ ่มก็ยังคงมีความส�าคัญ

มากกว่าทรัพยากรที่ไม่ใช่คนซึ่งสอดคล้องกับ  

วิสแมน (Whisman,2009) มีข้อคิดเห็นว่าการ

พัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยน้ันผู ้บริหาร 

จะต้องให้ความส�าคัญต่อบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับรู ้  แบรนด์ของ

มหาวิทยาลัยท่ีสร้างขึ้น มาด้วยอาจกล่าวได้ว่า

บุคลากรภายในมีความส�าคัญมากกว่าผู ้ที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัยเสียอีก 

ดังน้ันหากผู้บริหารสามารถชักจูงให้บุคลากร

ทัง้หมดของมหาวทิยาลยัเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

พัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยแล้วย่อมน�า

ความส�าเร็จมาให ้โดยสมบูรณ์ยิ่ งขึ้นและ

กิบ๊(Gibb ,2002)การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

อาจารย์กับนักศึกษา มีความส�าคัญต่อองค์กร

แห่งการเรียนรู้ (learning organization) ที่เกิด
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จากการพัฒนาองค์ความรู้ บริบทของความรู้ 

และองค์ประกอบขององค์ความรู้ 

 2) ตัวบ่งชี้ที่ได้จากการตรวจสอบและ

ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship)  

แตกต่างจากตัวแปรที่อยู ่ในองค์ประกอบที่

วิเคราะห์ได้จากค่าสถิติ

 องค์ประกอบที ่1 ความก้าวล�า้ของแบรนด์

ล�าดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้ล�าดับที่ 1 คือ  

มีภาพรวมที่ ทันสมัยซึ่งตรงกับผลที่ได ้จาก 

ค่าสถิติ

 องค์ประกอบที่ 2 รากฐานของ แบรนด์ 

ล�าดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้ล�าดับที่ 1 คือ  

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจากผล 

ที่ได ้จากค่าสถิติอาจเป็นเพราะว่า การตั้ง

นโยบายสูงสุดมาจากผู ้บริหารมหาวิทยาลัย  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่แตกแยกม ี

เป้าหมายเดยีวกนัจะท�าให้การบรหิารจดัการเป็น

ไปในทิศทางเดียวกันและประสบความส�าเร็จ 

ชาพลีโอ (Chapleo:2010) ที่ได้ท�าการวิจัย

คุณภาพเชงิส�ารวจ (exploratory qualitativestudy) 

ด้วยเทคนิคเดลฟาย (delphi technique)  

เพือ่ค้นพบความชดัเจนในเชงิลกึว่ามอีงค์ประกอบ

ใดบ้างที่ท�าให้แบรนด์ของมหาวิทยาลัยประสบ

ความส�าเร็จซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์

แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interviews) 

ในครัง้นีไ้ด้แก่ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้รหิารงาน

ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีข้อค้นพบ

องค์ประกอบส�าคัญ 1 ใน 5 องค์ประกอบของ

แบรนด์มหาวิทยาลัยที่ประสบความส�าเร็จคือ

วสัิยทศัน์ชดัเจนมหาวทิยาลยัทีม่แีผนยทุธศาสตร์

ระยะยาวและสามารถสื่อสารให้เห็นถึงการ

ปฏิบัติท่ีบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ท่ีก�าหนดไว้โดย

ประจักษ์แล้วย่อมเป็นส่วนช่วยให้แบรนด์ของ

มหาวิทยาลัยประสบความส�าเร็จ

 องค์ประกอบท่ี 3 การสื่อสารแบรนด ์

ผ่านสือ่ ล�าดบัความส�าคญัของตวับ่งชีล้�าดบัที ่1 

คือ  การสื่อสารแบรนด ์ผ ่านเว็บไซด ์ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับผลที่ได้จากค่าสถิติ

 องค์ประกอบที่ 4 จุดเด่นของแบรนด์ 

ล�าดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้ล�าดับท่ี 1 คือ

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงาน ซึ่งแตกต่างจากผลที่ได้จาก 

ค่าสถิติอาจเป็นเพราะหลักสูตรมีความส�าคัญ

เพราะเปรียบเสมือนสินค้าท่ีนักศึกษาเลือกท่ีจะ

เรยีนและในปัจจบุนัการเข้าถงึข้อมลูรายละเอยีด

ของหลักสูตรเป็นไปได้ง่าย เพราะมหาวิทยาลัย

แต่ละแห่งจะต้องให้รายละเอยีดของหลักสูตรไว้

อย่างชัดเจนและต้องแสดงให้เห็นถึงอาชีพ 

ท่ีจะสามารถไปท�างานได้หลังส�าเร็จการศึกษา

นั่นหมายความว่านักศึกษาต้องทราบอยู่แล้ว

ขณะน้ีหลักสูตรใดสาขาวิชาไหนเป็นท่ีต้องการ

ของตลาดเรียนจบมาแล้วมีงานท�าแน่นอน 

ไม่ตกงาน หลักสูตรน้ันๆก็จะเป็นท่ีนิยมของ

นักศกึษาท่ีเลือกเข้ามาเรยีนซึง่แมคอเล็กซานเดอร์ 

(McAlexander,et al,2006) กล่าวว่าตัวบ่งชี้

ต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการสะท้อนตัวบ่งชี้ที่แสดง

ให้เห็นถึงความส�าคัญของการจัดหลักสูตร 

ให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ

การจัดหาอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการเรียนร้อน 

การสอนให้มีความทันสมัย
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 องค์ประกอบที ่5 อตัตบคุคลของ แบรนด์ 

ล�าดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้ล�าดับที่ 1 คือ

อาจารย์ผูส้อนมศีลิปะในการสอนสามารถดงึดดู

ความสนใจนักศึกษา ซึ่งตรงกับผลที่ได้จากค่า

สถิติ

ข้อเสนอแนะ

ผู ้บริหารของมหาวิทยาลัยเอกชน 

สามารถน�าองค ์ประกอบและตัวบ ่งชี้องค ์

ประกอบทีไ่ด้จากงานวจิยัในครัง้นีไ้ปเป็นหลกัคดิ

ในการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยและ

ด�าเนนินโยบายการพัฒนาแบรนด์ทีต่่อเนือ่งเพือ่

เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะ

พฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2) ตรวจสอบ 

ความกลมกลืนของโมเดลปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่ต่ีอพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชวีศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอืนกัเรยีนอาชวีศกึษา

เอกชนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีในปีการศึกษา 2559 จ�านวน 902 คนโดยใช้วธิกีารสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมเอื้อ

ต่อสังคมของนกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน มค่ีาความเชือ่มัน่ที ่.96 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 

ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั และการวเิคราะห์

โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานครประกอบด้วยการช่วยเหลือ การแบ่งปัน กิจกรรมการกุศล การให้ความร่วมมือ และ

การรักษาปทัสถาน2)ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในดัชนี 

กลุ่มสัมบูรณ์ พบว่าค่าChi-square ( )= 45.00, df= 34, p=.10, ค่า GFI=.99, ค่า AGFI=.98, 

ค่า RMSEA=.01, ค่า SRMR=.01 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่า CFI=1.00 เมื่อพิจารณา

ตามเกณฑ์ความกลมกลืน พบว่า ค่าChi-square ( ) ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ และดัชนีอื่นๆ  

ชี้ให้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) อิทธพิลทางตรงสูงสุดของ

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมาจากปัจจัยด้าน
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คตริวมหมู่ มีคา่อิทธพิลทางตรงเป็นบวกเท่ากบั .29 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านหลักการนยิม ปัจจัยด้าน

ความเอ้ือเฟื้อ และปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .28, .22 และ .16  

ตามล�าดับจากค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ พบว่าท้ัง 4 ปัจจัยเชิงสาเหตุสามารถร่วมกันอธิบายผลของ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 62(R2 = .62)

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ABSTRACT

 This research was to develop the causal model of prosocial behavior of the 

privatevocational students in Bangkok with the following objectives : 1) To study the 

characteristics of prosocial behavior of theprivate vocational students in Bangkok. 2) To 

examine the validity of the model of prosocial behavior of theprivate vocational students in 

Bangkok, and 3) To study the effects of causal factors on prosocial behavior of the 

privatevocational students in Bangkok. The total sample size of 902private vocational students 

inacademic year2016 was selected by using the multi-stage sampling method. The research 

instrument to collect data was the inventory of the causal factors on prosocial behavior of 

private vocational students with .96 reliability.The statistics used for analyzing the data were 

means, percentages, standard deviations, Pearson correlation coefficients and the analysis 

of causal relationships by Structural Equation Modeling.

 The research findings were 1) Prosocial behavior of theprivate vocational students 

in Bangkok comprised helping, sharing, charity, cooperation and norm observing 2) The 

validation of the causal model, considering from the statistically insignificant chi-square value 

and the absolute fit index with χ 2 = 45.00, df=34, p=.10, GFI=.99, AGFI=.98, RMSEA=.01, 

SRMR=.01 and the comparative fit index with CFI=1.00, indicated that the model was fit to 

the empirical data. 3) The highest direct effect of the causal factors on prosocial behavior 

of theprivate vocational students was Collectivism with the value of .29. The next lower direct 

effects were Principlism, Altruism , and Egoism with the direct effect values of .28, .22 and 

.16 respectively. From the predicted coefficient, the research wasfound that all four causal 

factors could explain 62 percentage of prosocial behavior of theprivate vocational students 

(R2=.62).

Keywords : Prosocial Behavior, Private Vocational Students.
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บทน�า

 พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (Prosocial 

behavior) หมายถึงการแสดงออกที่บุคคลท�า

เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหรือเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อื่น (ราชบัณฑิตยสถาน. 2553: 

231) ซึ่งมักเห็นได้ในรูปแบบของการช่วยเหลือ 

การแบ่งปัน การร่วมกิจกรรมการกุศล การให้

ความร่วมมือในด้านต่างๆ และการรักษากฎ

ระเบียบของสังคม (Mussen; &Eisenberg. 

1977: 3; Reykowski. 1982: 378) พฤติกรรม

เอือ้ต่อสังคมเป็นพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม (สรุางค์ 

โค้วตระกูล. 2554: 402) เป็นคุณลักษณะ 

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของคุณธรรมจริยธรรมที่ควร

มีในเยาวชนโดยเฉพาะกลุ ่มนักเรียนอาชีวะ  

(ดวงเดอืน พนัธมุนาวิน. 2538: 41) ซึง่สอดคล้อง

กับนโยบายของกรมอาชีวศึกษาที่มุ่งผลิตและ

พัฒนานักเรียนอาชีวะส�าหรับภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และบรกิาร เพือ่พฒันาประเทศโดย

เน้นการให้ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม  

และปลูกฝังนิสัยในการท�างาน (อาชีวศึกษา, 

กรม. กองแผนงาน: 2542) แต่สภาพความเป็น

จริงในปัจจุบันกลับพบปัญหาต่างๆในนักเรียน

อาชีวะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องพฤติกรรม 

เช่น การใช้ความรุนแรง การต่อต้านกฎระเบียบ

ของสถาบัน การทะเลาะวิวาท ท�าให้ภาพพจน์

ของนักเรียนอาชีวะถูกมองว ่ามีพฤติกรรม 

ไม่เหมาะสม (ดวงนภา มกรานุรักษ์. 2554: 9) 

และที่ถูกก�าหนดให้เป็นปัญหาระดับชาติของ

กลุม่นกัเรยีนอาชีวะ คอืปัญหาการทะเลาะววิาท

กันของนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน (สุภาพร  

อาจเดช. 2555: 1-16)ปัญหาดังกล่าวที่สะสม

และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มนักเรียน

อาชวีะ มสีาเหตหุนึง่มาจากการทีน่กัเรยีนอาชวีะ

ขาดการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

ท้ังในด้านความรู้และแนวทางปฏิบัติ ดังน้ัน 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความจ�าเป็นและเร่งด่วนที่ต้อง

เสรมิสร้างให้นกัเรยีนอาชวีะมคีณุธรรมจรยิธรรม

ที่เด่นชัด ท�าให้สังคมได้เห็นและเกิดการยอมรับ 

และหนึ่งในคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้วิจัยได้ศึกษา

คือพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ที่มีปัจจัยเชิงสาเหตุ

มาจากด ้านประโยชน ์ส ่วนตน (Egoism) 

ด้านความเอื้อเฟื้อ (Altruism)ด้านคติรวมหมู่ 

(Collectivism) และ/หรือด้านหลักการนิยม 

(Pr inc ip l ism)  (Miku l incer ;&Shaver . 

2010:20-28;citingBatson.2008) ซึ่งหาก

สามารถเสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าว 

ให้เกิดในตัวของนักเรียนอาชีวะ พฤติกรรม 

เอือ้ต่อสงัคมกจ็ะเกดิขึน้ตามมา เช่น การช่วยเหลอื 

การแบ่งปัน การร่วมท�ากจิกรรมการกศุล  การให้

ความร่วมมือ และการรักษาปทัสถานทางสังคม

เป็นต้นอันจะสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาด้าน

พฤตกิรรมและภาพลักษณ์ท่ีใช้ความรุนแรงของ

นักเรียนอาชีวะให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน

 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยมี

ความประสงค์ที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ ์ 

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาลักษณะพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจัย

เชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และการศึกษา
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อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

การวิจัยนี้จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาและ

เสริมสร้างให้นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมี

พฤติกรรมเอื้อต ่อสังคม มีค ่านิยมของการ 

ช่วยเหลือสังคม สร้างภาพลักษณ์ใหม่ และเป็น

บุคคลที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลดีให้เกิดกับ 

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมเอื้อ 

ต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของ

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ ป ัจจัยด้าน

ประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ 

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้าน

ประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ 

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานในการวิจัย

 1. ลักษณะพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย การช่วยเหลอื การแบ่งปัน กจิกรรม

การกุศล การให้ความร่วมมือ และการรักษา 

ปทัสถาน

 2. โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัย 

ด้านประโยชน์ส่วนตนปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 3. พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมได้รับอิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ 

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 เป ็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเบทสัน 

(Mikulincer; & Shaver. 2010: 20-28; citing 

Batson. 2008) ได้สรุปรูปแบบของปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไว้ใน  

4 รูปแบบ ได้แก่ ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน 

(Egoism)ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ (Altruism)

ปัจจยัด้านคตริวมหมู ่(Collectivism) และปัจจยั

ด้านหลักการนิยม (Principlism) โดยท่ีปัจจัย 

ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือเกิดขึ้นควบคู ่กันไปหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน 

ทั้ง 4 รูปแบบก็ได้ ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ	1 กรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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เอือ้เฟือ้ (Altruism)ปัจจยัด้านคตริวมหมู ่

(Collectivism)  และปัจจยัด้านหลกัการนิยม 

(Principlism)  โดยท่ีปัจจยัดงักลา่วสามารถ

เกิดขึน้ได้อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือเกิดขึน้

ควบคูก่นัไปหรือเกิดขึน้พร้อมกนัทัง้4 รูปแบบ

ก็ได้ ดงัภาพประกอบ 1 

 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีตอ่พฤตกิรรมเอือ้ตอ่สงัคมของนกัเรียน

อาชีวศกึษาเอกชน 
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การด�าเนินการวิจัย

 ประชากร เป็นนักเรียนอาชีวะในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3 ของสถาน

ศกึษาอาชวีศกึษาเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร

จ�านวน 81 แห่ง (ส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา. 2559: ออนไลน์) จ�านวน 55,763 

คน (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน. 2559: ออนไลน์)

 กลุม่ตวัอย่าง ใช้วิธีการสุม่แบบหลายข้ัน

ตอน (Multi-stage random sampling) โดยมี

เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเป็นก

ลุ่ม (Cluster) และมีสถานศึกษาและห้องเรียน

เป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling unit) ใช้การ

ก�าหนดจ�านวนสถานศกึษาตามสดัส่วนของกลุม่

เขต (Proportional allocation) และสุม่แบบง่าย

โดยวิธีการจับสลากแบบใส่คืนได้ทั้งหมด 30 

ห้องเรียน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 902 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัด

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน ทีพ่ฒันาขึน้จาก

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการสนทนา

กลุ่มระหว่างผู้เชีย่วชาญ และจากการสมัภาษณ์

กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระดับผู้น�า

และนักกิ จกรรม  แบบวัดนี้ เป ็ นแบบวัด

มาตราส่วนประมาณค่า5ระดับของLikertผ่าน

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้

เชี่ยวชาญ มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยน�า

ไปทดลองใช้กบักลุม่นกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน

ท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างและ

น�ามาวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ของ

ครอนบาค(Alpha Coefficient of Cronbach) ผล

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด พบว่า 

แบบวัดทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นในระดับสูง มีค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ .96จากนั้นท�าการวิเคราะห์

หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อจากท้ังหมด 142 ข้อ 

คัดเหลือ 90 ข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง .22 ถึง .72เป็นแบบวัดฉบับจริง

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลวิจัย 

กับนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่ก�าลังศึกษา 

อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3  

จ า ก ส ถ า น ศึ ก ษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ อ ก ช น ใ น

กรงุเทพมหานครทีไ่ด้จากการสุม่ตวัอย่างจ�านวน 

10 แห่ง 30 ห้องเรียน ได้แบบวัดทั้งสิ้น 902 ชุด

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์

ข ้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปโดย

วเิคราะห์ลักษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกต

โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สห

สัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกต

ท้ังหมด โดยแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบ 

เมทรกิซ์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พร้อมกบัทดสอบ

นัยส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ดังกล่าว จากนั้นใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปวิเคราะห์

เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร

สังเกตทั้งหมดเป็นข้อมูลน�าเข้า และท�าการ

ประมาณค่าโดยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (Maximum 

Likelihood)

ผลการวิจัย

 1. จากผลการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่าลักษณะพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.1 January - June 2017
142

ประกอบด้วย การช่วยเหลอื การแบ่งปัน กจิกรรม

การกุศล การให้ความร่วมมือ และการรักษา 

ปทัสถาน

 2.  จากการทดสอบโมเดลสมมติฐาน 

เชงิสาเหตทุีส่ร้างขึน้ ปรากฏว่าโมเดลสมมตฐิาน

มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการ

ตรวจสอบค่า Chi-squareไม่มีนัยส�าคัญทาง 

สถิติโดยค่า =45.00 (p=.10), df=34 

และค่าดัชนีอื่นๆเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

GFI=.99, AGFI=.98, CFI=1.00, RMSEA=.01, 

SRMR=.01 กล่าวคือเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์

ความกลมกลืนพบว่าค่าChi-squre ( ) 

ไม่มนัียส�าคญัทางสถติ ิและดชันีอืน่ๆยงัชีใ้ห้เห็น

ว่าโมเดลตามสมมติฐานกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ซึ่งหมายความว่าโมเดลท่ีสร้างขึ้น

สามารถน�ามาอธิบายพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

ได้ดังภาพประกอบ 2
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ประมาณคา่โดยวิธีไลค์ลฮิู้ดสงูสดุ 

(Maximum Likelihood) 

 

ผลการวิจัย 

 1. จากผลการศกึษาทฤษฎีแนวคดิ

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่ลกัษณะ

พฤตกิรรมเอือ้ตอ่สงัคมของนกัเรียน

อาชีวศกึษาเอกชน ประกอบด้วย การ

ช่วยเหลือ การแบง่ปัน กิจกรรมการกศุล การ

ให้ความร่วมมือ และการรักษาปทสัถาน 

 2. จากการทดสอบโมเดลสมมตฐิาน

เชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้ ปรากฏวา่โมเดล

สมมตฐิานมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิง

ประจกัษ์  ผลการตรวจสอบคา่ Chi-square

ไมมี่นยัสําคญัทางสถิตโิดยคา่ =45.00  

(p=.10), df=34 และคา่ดชันีอ่ืนๆเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนด  GFI=.99, AGFI=.98, 

CFI=1.00, RMSEA=.01, SRMR=.01 

กลา่วคือเม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ความ

กลมกลืนพบวา่คา่ Chi-squre ( ) ไมมี่

นยัสําคญัทางสถิต ิและดชันีอ่ืนๆยงัชีใ้ห้เห็น

วา่โมเดลตามสมมตฐิานกลมกลืนกบัข้อมลู

เชิงประจกัษ์ ซึง่หมายความวา่โมเดลท่ีสร้าง

ขึน้สามารถนํามาอธิบายพฤตกิรรมเอือ้ตอ่

สงัคมได้ดงัภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  โมเดลสมมตฐิานเชิงสาเหตท่ีุมีตอ่พฤตกิรรมเอือ้ตอ่สงัคมของนกัเรียน

อาชีวศกึษาเอกชน 
ภาพประกอบ	2 โมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
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 3. ผู้วิจัยน�าผลการวิเคราะห์มาแสดงค่า

สัมประสิทธ์ิอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง ดัง

ปรากฏในตาราง 1

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุ

ตัวแปรผล

ตัวแปรเหตุ พฤตกิรรมเอือ้ตอ่สงัคม

DE IE TE

ปัจจยัด้านประโยชน์สว่นตน .16** - .16**

ปัจจยัด้านความเอือ้เฟือ้ .22** - .22**

ปัจจยัด้านคติรวมหมู่ .29** - .29**

ปัจจยัด้านหลกัการนิยม .28** - .28**

.62

**p<.01

หมายเหตุ : DE = อิทธิพลทางตรง (Direct 

effects)

 IE = อทิธพิลทางอ้อม (Indirect effects)

 TE = อิทธิพลรวม (Total effects)

 เมือ่พจิารณาอทิธพิลทางตรงทีส่่งผลต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม พบว่าพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้รับ

อิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวกจากตัวแปรปัจจัย

ด้านประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้านความเอ้ือเฟื้อ 

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .16, 

.22, .29, และ .28 ตามล�าดับ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .01แสดงว่าปัจจยัทัง้ 4 ด้านเป็น

สาเหตุส�าคัญของการมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

 นอกจากนีเ้มือ่พจิารณาอทิธพิลทางตรง

ต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมทีละตัวแปร พบว่า

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนได้รบัอทิธพิลทางตรงสงูทีส่ดุมค่ีาเป็นบวก

จากตัวแปรปัจจัยด้านคติรวมหมู ่ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .29 แสดงว่าปัจจัย

ด้านคติรวมหมู่มีอิทธิพสูงสุดต่อพฤติกรรมเอื้อ

ต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเมื่อ

เทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ โดยตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ

อนัดบัแรกคอื อตัลกัษณ์กลุม่ ความร่วมมอื และ

ค่านิยมกลุ่ม (น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.1 January - June 2017
144

เท่ากับ .75, .88 และ .83 ตามล�าดับ) กล่าวคือ 

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีอัตลักษณ์กลุ่ม มี

ความร่วมมือ และมีค่านิยมกลุ่มยิ่งสูงก็ยิ่งมี

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมสูงด้วย

 จากค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ ผลการ

วิเคราะห์พบว่าตัวแปรแฝงในโมเดลสมมติฐาน 

ได้แก่ ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้าน

ความเอื้อเฟื้อ ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัย

ด้านหลักการนิยม ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมเอื้อ

ต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้ร้อย

ละ 62 (R2=.62)

อภิปรายผล

 1. ตวัแปรแฝงพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมมี

ตวัแปรสงัเกตคอื การช่วยเหลอื การแบ่งปัน การ

ร่วมกิจกรรมการกุศล การให้ความร่วมมือ และ

การรักษาปทัสถาน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ เป ็น

ลกัษณะของพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคม ผลการวจิยั

พบว่าตัวแปรสังเกตทั้ง 5 ตัวมีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .68, .63, .65, .76 

และ .61 ตามล�าดบั ทีน่ยัส�าคญัทางสถติ ิ.01 (ค่า 

t = 14.21-18.42) แสดงว่าตัวแปรสังเกตทั้ง 5 

ตวัสามารถบ่งชีลั้กษณะตวัแปรแฝงได้ดกีล่าวคอื

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนมีการแสดงออกทางปฏิบัติใน 5 ลักษณะ

น้ีอย่างชัดเจน โดยมีลักษณะของการให้ความ

ร่วมมือมากที่สุด (.76) รองลงมาเป็นการช่วย

เหลือ (.68) การร่วมกิจกรรมการกุศล(.65) การ

แบ่งปัน (.63)และน้อยที่สุดคือการรักษาปทัส

ถาน (.61)ทีพ่บเช่นนีเ้พราะว่าผูว้จิยัได้น�าผลการ

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข ้องกับ

พฤตกิรรมเอือ้ต่อสังคม และข้อสรปุท่ีได้จากการ

สนทนากลุ่มระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

ระดับผู้น�าและนักกิจกรรม มาเป็นรายละเอียด

ของทัง้ 5 ลกัษณะของพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมใน

การสร้างแบบวัดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งท�าให้เน้ือหาของ

แบบวดัตรงประเดน็กบัพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จรงิใน

ชีวิตประจ�าวันของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้ผลการวิจัยยืนยันทฤษฎีและ

แนวคิดของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมที่ผู ้วิจัยได้

ศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของมูเซน และ 

ไอเซนเบิร์ก (Mussen; & Eisenberg.1977: 3)

และเรโคสกี (Reykowski.1982:378)ท่ีได้

แจกแจงรูปแบบหรือลักษณะของพฤตกิรรมเอือ้

ต่อสังคมครอบคลุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง

กว้างขวาง เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านวัตถุ

และด้านจิตใจแก่คนทุกข์ยากล�าบาก การแบ่ง

ปันวัตถุสิ่งของท่ีมีอยู่ การร่วมกิจกรรมการกุศล 

การให้ความร่วมมอืการเสยีสละตนเอง และการ

ปฏิบัติตามปทัสถานและงานวิจัยของ มิลเลอร์ 

และคณะ (Miller; et al. 1991: 54) ท่ีว่า

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมเป็นพฤติกรรมเชิงบวกท่ี

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในสังคม โดยมีเจตนาที่จะ

เกือ้กลูประโยชน์ให้กบัผูอ้ืน่ เช่น การแบ่งปัน การ

ช่วยเหลือ การบริจาค เป็นต้น

 2. โม เดลป ัจจัย เชิ งสา เหตุที่ มีต ่ อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานครมีความกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบเช่นนี้เพราะว่าผู้วิจัยได้

ศึกษาเฉพาะปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจใน
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การแสดงพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมโดยตัดปัจจัย

อื่นที่อาจเป็นตัวแปรแทรกซ้อน เช่น ปัจจัยของ

จ�านวนผู้รับรู้ในเหตุการณ์ ซึ่งมีผลต่อการกระ

จายความรบัผิดชอบ ปัจจยัความเป็นสงัคมเมอืง

ที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง และสังคมชนบท

ที่มีความเอื้ออาทรสูง และปัจจัยการเกื้อกูลใน

ระบบเครอืญาต ิซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของเบท

สนั(Mikulincer;& Shaver. 2010: 20-28; citing 

Batson. 2008)ทีไ่ด้อธบิายรปูแบบของปัจจยัเชงิ

สาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อ

สงัคม ประกอบด้วย ปัจจยัด้านประโยชน์ส่วนตน 

ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ 

และปัจจัยด้านหลักการนิยม และงานวิจัยของ 

ซุย เชค และไล (Siu; Shek; & Lai. 2012: 1-7) 

ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ท�านายพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ ปทัส

ถานที่เอื้อต่อสังคม ค่านิยมของการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน และความเห็นอกเห็นใจ

 3. เมือ่พจิารณาถงึอทิธพิลของปัจจยัเชิง

สาเหตทุีม่ต่ีอพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัเรยีน

อาชวีศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานคร พบว่าทัง้ 

4 ปัจจัยเชิงสาเหตุส่งอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็น

บวกต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน แสดงว่าทั้ง4 ปัจจัยเป็น

สาเหตุส�าคัญของการมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และร่วมกัน

อธิบายพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชวีศกึษาเอกชนได้ร้อยละ 62 (R2 = .62) ทีพ่บ

เช่นนี้เพราะว่าแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม

เอื้อต่อสังคมของบุคคล อาจมาจากเพียงปัจจัย

ด้านเดียว หรือมีปัจจัยด้านอื่นร่วมด้วย เช่น 

บรจิาคทานเพราะอยากได้ค�าชมเชย แต่ในขณะ

เดียวกันก็เกิดความสงสารและมีหลักการด้าน

มนุษยธรรมเป ็นแรงจู งใจเสริมให ้แสดง

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมออกมา ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิของเบทสนัทีว่่า ปัจจยัเชงิสาเหตสุามารถ

ส่งอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมได้

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือส่งอิทธิพลควบคู่กันไป 

หรือส่งอทิธพิลพร้อมกนัท้ัง 4 รูแบบ(Mikulincer; 

& Shaver. 2010: 29; citing Batson. 2008)

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์

 1. พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชวีศกึษาเอกชนมกีารแสดงออกทางปฏบิตัใิน 

5 ลกัษณะอย่างชดัเจน โดยมลีกัษณะของการให้

ความร่วมมือมากที่สุดรองลงมาเป็นการช่วย

เหลอื การร่วมกจิกรรมการกศุล การแบ่งปัน และ

น้อยที่สุดคือการรักษาปทัสถาน ดังนั้นการที่

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะแสดงพฤติกรรม

เอื้อต่อสังคมออกมา ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความ

ส�าคญักบัด้านการให้ความร่วมมอื เปิดโอกาสให้

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้แสดงออกในด้าน

การให้ความร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆท่ีสอดคล้อง

กับวัยท่ีเต็มด้วยพลังกลุ่ม เช่น กิจกรรมกีฬาสี 

การเข้าชมรม กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาการแสดงพฤตกิรรม

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

ด้านการรักษาปทัสถานซึ่งมีการแสดงออกน้อย

ทีส่ดุ เป็นหน้าทีข่อง คร ูผูป้กครอง และนกัอบรม

ท่ีต้องส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

แสดงออกในด้านนี้เช่นกัน โดยมีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องจิตวิทยาวัยรุ ่น เพราะนักเรียน



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.1 January - June 2017
146

อาชีวศึกษาเอกชนเป็นวัยที่รักอิสระ ไม่อยู่ใน 

กฎระเบียบ และยึดกลุ่มเพ่ือนเป็นหลัก ดังนั้น

การทีใ่ห้นกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชนค่อยๆซึมซับ

การรกัษากฎระเบยีบของสงัคม จะท�าให้นกัเรยีน

อาชวีศกึษาเอกชนเกดิการยอมรบัและแสดงออก

พฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมในด้านนีส้งูขึน้ 

 2. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเชิง

สาเหตุทั้ง 4 ปัจจัยเป็นสาเหตุส�าคัญของการมี

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน โดยแต่ละปัจจัยมีตัวบ่งชี้คุณลักษณะ

ของแต่ละปัจจัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและ

พัฒนาให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในตัว

นกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนซึง่การเสรมิสร้างและ

พัฒนานี้อาจอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมการฝึก

อบรมเชิงจิตวิทยา หรือโปรแกรมการให้ค�า

ปรึกษากลุ่ม โดยเน้นที่ปัจจัยด้านคติรวมหมู่

เพราะปัจจัยนี้ส่งอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อการมี

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน ดังนั้นหากส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์กลุ่ม 

ความร่วมมือ และค่านิยมกลุ่มในตัวนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนยิ่งมาก ก็จะท�าให ้ เกิด

พฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมในตวันกัเรยีนอาชวีศกึษา

เอกชนสูงขึ้นด้วย ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสอดคล้อง

กบัวัยและวัฒนธรรมของนกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน

 3. จากการศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมเอือ้

ต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนผู้วิจัย

พบว่าการสัมภาษณ์กลุม่(Group interview) กบั

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป็นสภานักเรียน 

นักกิจกรรม นักกีฬา หัวหน้าห้อง เป็นเครื่องมือ

เชิงคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดเวลา 

รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในชีวิตประจ�าวันของ

นักเรียนอาชวีศกึษาเอกชนโดยข้อมลูดงักล่าวถกู

น�าไปใช้สร้างแบบวัดที่มีค่าความเชื่อมั่นสูง  

ดังน้ันงานวิจัยใดท่ีต้องท�ากับกลุ ่มนักเรียน

อาชวีศกึษาเอกชน การสมัภาษณ์กลุม่ถอืว่าเป็น

เครื่องมือเชิงคุณภาพอันดับแรกที่ควรพิจารณา

 4 .จากการ เก็บข ้ อมูลกับ นัก เ รียน

อาชีวศึกษาเอกชน ผู้วิจัยพบว่าการที่ผู ้วิจัยมี

โอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์และท�าความเข้าใจกับ

นักเรียนในชั้นเรียนก่อนท�าแบบวัด จะได้ข้อมูล

ที่เป็นจริงมากกว่าการส่งแบบวัดให้กับสถาน

ศกึษาและรอผลข้อมลูส่งกลับมา เพราะข้อมลูท่ี

ได้รับกลับมานั้นมีถึงเกือบร้อยละ 30 ที่ใช้ไม่ได้ 

เช่น ไม่ได้ท�าบางหน้า มีการท้ิงดิ่งของข้อมูลให้

คะแนนแบบเรียงฟันปลา เป็นต้น ดังนั้นหากมี

การวิจัยท่ีท�ากับนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

ผู ้วิจัยควรเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จะท�าให้ได ้

ข้อมูลที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือ เพราะสังคมและ

วัฒนธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

แตกต่างจากของนักเรียนทั่วไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. น�าแบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา ไปใช้กับกลุ่ม

ตวัอย่างนักเรยีนอาชวีะท่ัวประเทศท้ังสังกดัภาค

รัฐและภาคเอกชน เพื่อทดสอบความกลมกลืน

ของโมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ เพือ่หาผลสรปุในภาพรวมของประเทศ

ท่ีสามารถท�าให้เป็นมาตรฐานและยอมรับใน

ระดับสากล
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 2. ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูล

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นของปัจจัย 

เชิงสาเหตุอื่นๆที่อาจส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน ซึง่จะท�าให้งานวิจยัมเีนือ้หาและขอบเขต

ของโมเดลโครงสร้าง (Structural model) ทีก่ว้าง

ขึ้นหรืออาจจะท�าการศึกษาให้ลุ ่มลึกเฉพาะ

โมเดลการวัด (Measurement model) ของ

ตัวแปรแฝงแต่ละตัวในรูปแบบเชิงส�ารวจหรือ

เชิงยืนยัน ซึ่งจะท�าให้งานวิจัยมีความเข้มข้น 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ และ2) เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  

วิธีด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิด

ในการ วิจัยบนพื้นฐานของหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรง เรียนที่มีประสิทธิผล  

2) การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียน

ศกึษาสงเคราะห์ 3) การยนืยนัองค์ประกอบและตวับ่งชีค้วามส�าเร็จการพฒันาประสิทธผิลของโรงเรียน

ศกึษาสงเคราะห์ กลุม่ตวัอย่างได้แก่โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สงักดัส�านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 44 โรงเรียน โดยใช้การสุ่มแบบง่าย เครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

โรง เรียนศึกษาสงเคราะห ์  และแบบวิ เคราะห ์ยืนยันองค ์ประกอบและตัวบ ่ งชี้  สถิต ิ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ฐานนิยม และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 

 ผลการวิจัย พบว่า 1. ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีจ�านวน 4 องค์ประกอบ คือ 

เน้นคุณภาพวิชาการ ความตื่นตัวในการบริหารจัดการ ศักยภาพและสมรรถภาพของครูและบุคลากร 

และ ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประสิทธิผลมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์และสามารถน�าไปใช้ได้จริง

ค�าส�าคัญ	: องค์ประกอบของประสิทธิผล, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.1 January - June 2017
150

ABSTRACT

 The purposes of research were 1) to study the effectiveness components of the 

welfare school and 2) to verify the indicators for effectiveness of the welfare school.  

The research methodology consisted of 3 steps which were 1) the content analysis to scope 

the conceptual framework based on the effective school administration theories;  

2) the instruments development and factor analysis of effectiveness components of the 

welfare school; and 3) verification of indicators for effectiveness components of the welfare 

school. The sample was 44 welfare schools under Office of the Basic Education Commission 

from simple random sampling. The instruments of the research were the semi-structured 

interview, questionnaire about the effectiveness components of the welfare school, and 

connoisseurship form. The statisticsused for data analysis were frequency,percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, mode, and exploratory factor analysis. 

 The research resultrevealed that 1)the effectiveness components of the welfare school 

consisted of 4 factors; academic quality orientation,management awareness, potential and 

p e r f o r m a n c e  o f  t e a c h e r s  a n d  p e r s o n n e l ,  a n d  c r e a t i v e  l e a d e r s h i p .  

2) the indicators for effectiveness components of the welfare schools consisted of 15 

indicators which were mutually verified by the experts that all indicators were found in 

accordance with propriety, feasibility, utility, and accuracy.

Keywords: effectiveness components , welfare school 

บทน�า

 โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์เป็นโรงเรยีนใน

สั งกัดส� านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มี

บทบาทหน้าทีใ่นการจดัการศกึษาให้กบับคุคลท่ี

รฐัจ�าเป็นต้องให้การสงเคราะห์เป็นพเิศษ เพือ่ให้

เกิดความเสมอภาคทาง

 การศึกษาแก่ผู้ยากไร้และผู้เสียเปรียบ

ทางการศึกษา ซึ่งเป ็นนโยบายส�าคัญของ

กระทรวงศกึษาธกิารในอนัทีจ่ะสร้างความเสมอ

ภาคทางการศกึษาให้เดก็ยากไร้และด้อยโอกาส

ด้วยการฝึกอบรมในวิชาสามัญและวิชาชีพ ซึ่ง

โรงเรียนดังกล่าวต้องด�าเนินการรับผิดชอบการ

จัดการศึกษาและการด�าเนินการตามแนวการ

ปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง จงึต้องใช้องค์

ประกอบด้านต่าง ๆ  ในการบรหิารงานทีส่่งผลถงึ

ความส�าเร็จของความมีประสิทธิผล โรงเรียนที่

ประสบผลส�าเร็จและเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ
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ตามมาตรฐาน เพราะเป็นผลมาจากแนวทางการ

พัฒนาที่มีประสิทธิผลนั้นมีความส�าคัญยิ่งต่อ 

รูปแบบการบริหารโรงเรียน ซึ่งท�าให้ผู ้วิจัย 

มีความสนใจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับองค์

ประกอบประสิท ธิผลของโรง เรียนศึกษา 

สงเคราะห์ ว่าควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบ

ใดบ้าง และน�ามาเป็นตัวบ่งชี้ในการพัฒนา

กระบวนการบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

เพื่อที่จะท�าให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จ 

ในการบริหารจนท�าให้โรงเรียนมีประสิทธิผล  

โดยอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาซึ่งต ้องใช ้ความทุ ่มเทความ

พยายามในทุกด ้านจากบุคคลที่ เกี่ยวข ้อง  

มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการมุ ่งสู ่ 

ป้าหมายทีช่ดัเจนและมคีวามท้าทาย ด้วยการมี

ทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ อีกทั้งการมี

วิสัยทัศน์ของการบริหารหลักสูตรและการสอน 

ที่กว้างไกลและความเป็นผู้น�าของผู้บริหารและ

ครูในการพัฒนา พร้อมทั้งบรรยากาศแห่งการ

ยอมรับนับถือและไว ้วางใจซึ่ งกันและกัน  

เพือ่จะเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญของกระบวนการ

บริหารที่จะมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการ

บริหารการศึกษาของชาติ จึงใช้แนวคิดทฤษฎี

ของนักการศึกษามาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ให้ได้ตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและส่งผลถึงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1) เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของประสทิธผิล

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

 2) เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของ

ประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จาก

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ2)

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลของเพียซ (Pierce: 1991)แนวคิด

ทฤษฎีการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลของ 

สเตด็แมน (Stedman: 1987)แนวคดิทฤษฎีการ

บริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลของเอ็ดมอนดส์ 

(Edmonds: 2001) แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรง เรียนที่มีประสิทธิผลของเซอร ์จิ โอวา

นี(Sergiovanni: 1991) แนวคิดทฤษฎีการ

บริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลออสตินและเรโน

ลด์(Austin and Reynold: 1990)แนวคิดทฤษฎี

การบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลของกลกิแมน

สตเีฟนและกอร์กอน (Glickman, Stephen and 

Gordon: 2004)แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลของแซลอมอนส์ฮลิแมน 

และมอร์ติมอร์ (SammondsHillman and 

Mortimore: 1995)3)แนวคิดเกี่ยวกับแนวทาง

การพัฒนาประสิทธิผลโรงเรียนการศึกษา 

สงเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 4) ข้อคดิเห็นจาก

การอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)

พิจารณาตรวจสอบและยืนยันผลการวิจัย
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การด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย

ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากประชากร คอื 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดส�านักงานการ

ศกึษาพเิศษ ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 

51โรงเรยีนก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้

ตารางเครจ์ซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan: 1970) ได้จ�านวน 44โรงเรียน จากนั้น

ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) ผูใ้ห้ข้อมูลประกอบไปด้วย 

ผู ้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละ 8 คนรวมทั้ง

สิ้นจ�านวน 352 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ

แบบสอบถาม(questionnaire) ชนดิมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ�านวน  

150 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

โดยน�าไปใช้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ แล้วรวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

(reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค�านวณ

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  -coefficient) ตามวิธี

การของครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าความ 

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.975

 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�าดับดังน้ี  

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการวิจัยถึงผู ้ทรงคุณวุฒิ  

ผู ้ เชี่ ยวชาญ และผู ้ อ� านวยการโรง เรียน

ศึกษาสงเคราะห์  ทุกข้ันตอนของการวิจัย  

การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู ้เชี่ยวชาญ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง (semi-structured interview) การจดั

ส่งแบบสอบถามจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ท้ังกลุ่มทดลองเคร่ืองมอื และกลุ่มตวัอย่าง ใช้วธิี

การส่งและรับคืนทางไปรษณีย์ และการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแบบตรวจสอบและยืนยัน 

ผลการวจิยัจากผูท้รงคณุวฒุ ิใช้วธิกีารสมัภาษณ์

ด้วยตนเองและการส่งและรับคืนทางไปรษณีย์

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสัมภาษณ์

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ เชี่ยวชาญ และวิธีการ

วเิคราะห์เนือ้หา (content analysis) การวเิคราะห์

ข้อมลูสถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม

ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 

(frequency) การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญ

ของตัวแปรที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ประสิทธผิลของโรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห์ ใช้

ค่ามัชฌิมเลขคณิต(arithmetic mean) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การวเิคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งช้ีประสิทธิผล

ของโรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห์ ใช้การวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (exploratory factor 

analysis)ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป สกดัปัจจยัด้วย

เทคนคิการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั (principal 

component analysis) หมุนแกนแบบตั้งฉาก 

(orthogonal rotation)ด ้วยวิธีแวริแมกซ์ 

(varimax rotation) โดยผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์ 

ในการเลือกองค ์ประกอบที่มีค ่ าน�้ าหนัก 

องค์ประกอบ (factor loading) ทีม่ค่ีาตัง้แต่ 0.55 

ขึ้นไป ซึ่ ง เป ็นค ่าน�้ าหนักที่มีนัยส�าคัญใน 

ทางปฏิบัติ (practically significant) ค่าไอเกน 

(eigen values)ที่มีค่ามากกว่า 1 และมีตัวแปร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 6  ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2560 
135 

 

 

การดาํเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยั

กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากประชากร 

คือมหาวิทยาลยัเอกชนในสงักดัสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

กระทรวงศกึษาธิการ จํานวน 43 

มหาวิทยาลยั กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง

จากประชากรใช้ตารางเครจ์ซีแ่ละมอร์แกน

(Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุม่

ตวัอยา่งจํานวน 36 มหาวิทยาลยั จากนัน้ใช้

เทคนิคการสุม่แบบง่าย ( Simple Random 

Sampling) ผู้ให้ข้อมลูประกอบไปด้วย 

ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา มหาวิทยาลยัละ 

8 คน รวมจํานวนทัง้สิน้ 288 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั คือ

แบบสอบถาม( questionnaire) ชนิดมาตรา

สว่นประมาณคา่ ( rating scale) 5 ระดบั 

จํานวน 150 ข้อ ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ

ในการวิจยั โดยนําไปใช้กบัมหาวิทยาลยัท่ี

ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นี ้แล้ว

รวบรวมข้อมลูทัง้หมดวิเคราะห์หาคา่ความ

เช่ือมัน่ ( reliability) ของแบบสอบถามด้วย

การคํานวณคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา( α -

coefficient)ตามวธีิการของครอนบาค

(Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  

0.989 

การเก็บรวบรวมข้อมลู ตามลําดบั

ดงันี ้สง่หนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัถึงผู้ทรงคณุวฒิุ 

ผู้ เช่ียวชาญ และอธิการบดีมหาวิทยาลยั ทกุ

ขัน้ตอนของการวิจยั การสมัภาษณ์ความ

คดิเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ใช้

แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ( semi-

structuredinterview) การจดัสง่

แบบสอบถามจากมหาวิทยาลยัทัง้กลุม่

ทดลองเคร่ืองมือ และกลุม่ตวัอยา่ง ใช้วิธีการ

สง่และรับคืนทางไปรษณีย์ และการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากแบบตรวจสอบและยืนยนั

ผลการวิจยัจากผู้ทรงคณุวฒุิ ใช้วิธีการ

สมัภาษณ์ด้วยตนเองและการสง่และรับคืน

ทางไปรษณีย์ 

การวิเคราะห์ข้อมลู การสมัภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนือ้หา ( content analysis) การ

วิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบ

แบบสอบถามใช้คา่ความถ่ี( frequency) และ

คา่ร้อยละ(percentage) การวิเคราะห์ระดบั

ความสําคญัของตวัแปรท่ีมีความสําคญัตอ่

การพฒันาแบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 

ใช้คา่มชัฌิมเลขคณิต( arithmetic mean) 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard 

diviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบและตวั

บง่ชีแ้นวทางการพฒันาแบรนด์ของ

มหาวิทยาลยัเอกชน ใช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor 

Analysis)ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสกดัปัจจยั

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั

(principal component analysis) หมนุแกน

แบบตัง้ฉาก(orthogonal rotation)ด้วยวิธีแว

ริแมกซ์ ( varimax rotation) โดยผู้วิจยั

กําหนดเกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบท่ีมี

คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ ( factor loading) ท่ี
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ในแต่ละองค์ประกอบจ�านวนตัง้แต่ 3ตวัแปรขึน้

ไปตามเกณฑ์ของไกเซอร์(Kaiser’s Criterion)

และการตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบและ

ตัวบ่งชี้องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์จากผู ้ทรงคุณวุฒิ ใช ้ค ่า

ความถี่(frequency) ค่าร้อยละ(frequency)ค่า

มัชฌิมเลขคณิต(arithmetic mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ

ฐานนิยม (mode)

ผลการวิจัย

 จากการวิ เคราะห ์ข ้อมูล เ พ่ือตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัยที่กล่าวมา ได้ผลการวิจัย

พอสรุปได้ดังนี้

 1) องค ์ปร ะก อบของ ปร ะสิทธิ ผ ล 

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สงักดัส�านกับรหิารงาน 

การศกึษาพเิศษ ส�านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

มีจ�านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้

   1.1 องค์ประกอบที่ 1 เน้นคุณภาพ

วิชาการมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ คือ 

โรงเรยีนมคีณุภาพการเรยีนการสอนอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน โรงเรียนมีความถนัดชัดเจนเรื่อง

หลักสูตร การวดัและประเมนิผล โรงเรยีนมรีะบบ

การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมี

การกระตุ้นให้ครูพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น�า

วิชาการ และโรงเรียนมีการส่งเสริมครูและ

บุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 

  1.2  องค์ประกอบที ่2 ความตืน่ตวัใน

การบริหารจัดการมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ

คือ โรงเ รียนมีงบประมาณที่ เพียงพอเพื่อ

สนับสนุนการสร้างผลงาน โรงเรียนมีหน่วยงาน

ระดับบริหารในการก�ากับดูแล โรงเรียนมีการ

สร้างจิตส�านึกให้บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กร และโรงเรียนมีประสิทธิภาพการจัดการ

เพื่อบรรลุเป้าหมาย

  1.3 องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพและ

สมรรถภาพของครแูละบคุลากร มตีวัแปรอธบิาย

องค์ประกอบคือ ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณ

และการเป็นแบบอย่างที่ดี ครูและบุคลากร 

มีมาตรฐานวิชาชีพและใช้วิธีการสอนที่หลาก

หลาย และครูและบุคลากรมีทักษะการใช้ส่ือ

และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  1.4 องค์ประกอบท่ี 4ภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์มีตัวแประอธิบายองค์ประกอบคือ  

ผูบ้รหิารมกีารบรหิารแบบส่งเสรมิการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการ

บริหารแบบยืดหยุ่น และผู้บริหารค�านึงถึงผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียคอืนักเรยีน ผู้ปกครองและชมุชน

 2)  ตวับ่งชีอ้งค์ประกอบของประสทิธผิล

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มี15 ตัวบ่งชี้ โดยแยก

อธิบายแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

  2.1 องค์ประกอบที่ 1 เน้นคุณภาพ

วิชาการ มีตัวบ่งชี้อธิบายองค์ประกอบคือ 

โรงเรียนมคีณุภาพการเรียนการสอนอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน โรงเรียนมีความถนัดชัดเจนเรื่อง

หลักสูตรการวัดและประเมินผล โรงเรียนมีการ

ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มาตรฐานวิชาชีพ 

โรงเรยีนมรีะบบการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

โรงเรียนมกีารกระตุน้ให้ครูพฒันาศกัยภาพสู่การ

เป็นผู้น�าทางวิชาการ

  2.2 องค์ประกอบที ่2 ความตืน่ตวัใน

การบรหิารจดัการ มตีวับ่งชีอ้ธบิายองค์ประกอบ
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คือ โรงเรียนการสร้างจิตส�านึกให้บุคลากรเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเพื่อบรรลุเป ้าหมาย โรงเรียนมี 

งบประมาณที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการสร้าง 

ผลงาน โรงเรียนมีหน่วยงานระดับบริหารใน 

การก�ากับดูแล

 2.3 องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพและ

สมรรถภาพของครแูละบคุลากร มตีวับ่งชีอ้ธบิาย

องค์ประกอบคือ ครูแลบุคลากรมีจรรยาบรรณ

และการเป็นแบบอย่างที่ดี ครูและบุคลการมี

มาตรฐานวิชาชพีและใช้วธิกีารสอนหลากหลาย 

และครูและบุคลการมีทักษะการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 2.4 องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์ มีตัวบ่งชี้อธิบายองค์ประกอบคือ  

ผูบ้รหิารมกีารบริหารแบบส่งเสรมิและแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการ

บริหารแบบยืดหยุ่น และผู้บริหารค�านึงถึงผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียคอื นกัเรยีน ผูป้กครองและชมุชน

  

อภิปรายผล

 1) องค์ประกอบของประสทิธผิลโรงเรยีน

ศึกษาสงเคราะห์มี 4 องค์ประกอบ คือ 

  1.1 เน้นคุณภาพวิชาการ มีจ�านวน 

5 ตัวแปร ที่ เป ็นเช ่นนี้อาจเป ็นเพราะว ่า  

การบริหารงานวิชาการในโรง เรี ยนให ้มี

ประสิทธิภาพ น้ันหมายถึงการมีคุณภาพทาง

วิชาการต้องประกอบด้วยโรงเรียนมีคุณภาพ 

การเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ 

มคีวามถนดัชดัเจนเรือ่งหลกัสตูรมกีารพฒันาสือ่

การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการวัด

และประเมนิผลอย่างมมีาตรฐาน มกีารจดัระบบ

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนต้องมี

การกระตุ้นให้ครูพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น�า

วิชาการ อาศัยครูที่มีความรู้ความสามารถเป็น

ผู้น�าด้านวิชาการ ก็จะส่งผลให้การจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพตามไปด้วย 

ดังน้ันการเน้นคุณภาพวิชาการ จึงเป็นองค์

ประกอบที่มีความส�าคัญที่สุดของประสิทธิผล

โรงเรียน สอดคล้องกับแบลสและแบลส (Blase 

and Blasé: 1999) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะ

ผู ้น�าทางวิชาการที่มีประสิทธิผล ได้พบว่า 

ประสิทธิผลจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ ผู้บริหารและ 

ครูต้องร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอน 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฮาลลิงเจอร์และ 

เมอร์ฟี่ (Hallinger& Murphy. 1985; Hallinger. 

2003) ได้พฒันารปูแบบของการจดัการด้านการ

เรียนการสอน โดยการศึกษาพฤติกรรมภาวะ 

ผู้นาทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา ปัจจยั

ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ

ได้พัฒนากรอบแนวคิดของผู้บริหารท่ีมีภาวะ 

ผู้นาทางวิชาการ 3 มิติ คือ การก�าหนดภารกิจ

ของโรงเรียน การจัดการด้านการเรียนการสอน 

และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

 1.2 ความตื่นตัวในการบริหาร

จัดการ มีจ�านวน 4 ตัวแปร ที่เป็นเช่นนี้อาจ 

เนื่องมาจากความตื่นตัวในการบริหารจัดการ  

คอืศลิปะในการท�าให้บคุลากรร่วมปฏิบตังิานให้

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน จ�าเป็นต้องแสดงให  ้

ทุกคนเห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของ

กิจกรรมที่มีต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีการ 
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กระจายอ�านาจมากกว่ารวมศนูย์อ�านาจไว้ทีส่่วน

กลาง รับรู้และตระหนักในสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น

หรือาจจะเกิดขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

“ความเดือนร้อนร่วมกัน” สอดคล้องกับกลีโค  

ป็อกกี้ (Glico Pocky: 2015) จากองค์ ประกอบ

ด้านบุคลากร สารสนเทศ และกระบวนการ

จัดการความรู ้ ที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการ

บริหารจัดการ และการบริหารจัดการความรู้ที่

สมัฤทธิผ์ลจ�าเป็นต้องได้รบัการออกแบบและน�า

ไปปฏบิตัอิย่างสอดรบักบัยทุธศาสตร์ขององค์กร 

ซึ่งจะต้องท�าให้ทุกคนภายในองค์กรร่วมแรง

ร ่วมใจและเห็นพ้องต้องกันในการผลักดัน

กิจกรรมด้านบริหารจัดการความรู้นั้นด้วย

  1.3 ศกัยภาพและสมรรถภาพของครู

และบุคลากร มจี�านวน 3 ตวัแปร ทีพ่บเช่นนีอ้าจ

เป็นเพราะว่าการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความ

เข้าใจ ทักษะ ความช�านาญและความสามารถ

ในการปฏิบัติหน ้าที่ ให ้ครูและบุคคลกรมี

มาตรฐานวิชาชีพและสามารถใช้วิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เอ้ือต่อการเรียนรูร้วมทัง้การพฒันาด้านคณุธรรม

และจริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในตัว

ของครูและบุคลากร ให้มีจรรยาบรรณและการ

เป ็นแบบอย่างที่ดีให ้ปรากฏออกมาเป็นท่ี

ประจักษ์แก่นักเรียนและต่อสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องแนวคิดของ Beeley 

(อ้างถงึใน Maxwell 1999) การทีค่รไูด้รบัการฝึก

อบรมและพฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ  เป็นกระบวน

การเชิงระบบท�าหน้าที่จัดหาความรู้และทักษะ

เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาด้านการ

เรยีนการสอน การพัฒนาครคูอืการทีค่รไูด้ฝึกฝน

ตนเองในสภาวะของการปฏิบัติ งานปกติ  

สร้างโอกาสให้ได้ท�ากิจกรรมตามความถนัด 

ความสนใจ ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลากหลาย

  1 .4  ภาวะผู ้น� า เชิ งสร ้ างสรรค ์  

มจี�านวน 3 ตวัแปร ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า

ความสามารถของผู ้บริหาร ท่ีพิเศษเกี่ยวกับ 

การประสานงานในการจงูใจ และน�าบคุคลอืน่ ๆ  

ด้วยการกระตุน้ (Encourages) ผ่านกระบวนการ 

(Process) หรือวิธีการ (Method) ระหว่าง

ความเร่งรีบ (Emergent) และการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยืดหยุ่น 

ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ ท่ีท้าทายและ

สร้างสรรค์มีผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน 

สอดคล้องกับสมคิด สกุลสถาปัตย์ (2552)  

ได ้ศึกษาองค ์ประกอบของภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การ

สร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพการใช้ความฉลาด

ทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ  

การค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล การกระตุน้ 

การใช ้ป ัญญาและการใช ้อิทธิพลอย ่างมี

อุดมการณ์ ส�าหรับองค์ประกอบของการปฏิรูป

การศกึษาแบบยัง่ยนื ประกอบด้วยกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงสมดุลต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัย 

น�าเข ้ามีพลังขับเคลื่อน ผลผลิตมีคุณภาพ 

ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัติ บริบทเหมาะสม 

เอื้อต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง

 2) ตัวบ่งชี้ท่ีได้จากการตรวจสอบและ

ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship) 

แตกต ่างจากตัวแปรท่ีอยู ่องค ์ประกอบท่ี

วิเคราะห์ได้จากค่าสถิติ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 

เน้นคุณภาพวิชาการ และองค์ประกอบท่ี 2  
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ความตืน่ตวัในการบรหิารจดัการ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจ

เป็นเพราะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นองค์กร

หนึ่งที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนคนให้มีความรู้ และ

หล่อหลอมคนให้เป็นคนดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งโรงเรียนเป็นองค์กร

ท่ีจัดอยู ่ในประเภทองค์กรระบบเปิดดังนั้น 

กระบวนการบรหิารของโรงเรยีนจงึต้องสมัผสักบั

สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป 

โดยเฉพาะในสภาพปัจจบุนัของกระแสโลกาภวิตัน์

และการแข่งขันทางเศรษฐกิจบนเวทีโลก ที่ท�า 

ให ้สภาพการบริหารงานของโรงเรียนต้อง

เปล่ียนแปลงตามไปด้วยซึง่โรงเรยีนต้องปรบัปรงุ

และพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางทางความรู้

และวิชาการของชุมชนเพื่อที่จะผลิตเยาวชนให้

ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามความคาดหวัง

ของสังคมและความคาดหวังนี้ย่อมข้ึนอยู่กับ

ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นส�าคัญ  

ดังผลของการวิจัยที่ได้ทั้ง 4 องค์ประกอบอาจมี

ความแตกต่างกนัในเรือ่งของล�าดบัความส�าคญั

ของค�าอธิบายตัวบ่งชี้องค์ประกอบ และยืนยัน

ความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคร้ังที ่2 โดยอาจจะมาจากความแตกต่างของ

บริบทในเรื่องทรัพยากร ความต้องการในการ

พัฒนา และการให้ความส�าคัญของรูปแบบใน

กระบวนการบริหาร แต่โดยภาพรวมแล้วยังมี

ความคิดเห็นที่ตรงกันใน 4 องค์ประกอบข้างต้น 

โดยมคีวามสอดคล้องกบัองค์ประกอบตามหลกั

การแนวคดิ ทฤษฎขีองแซลอมอนส์ฮลิแมน และ

มอร ์ติมอร ์  (Sammonds Hi l lman and 

Mortimore: 1995)ซึ่งศูนย์การศึกษาและฝึกอบ

รมแห่งสเตทออฟ วิกตอเรีย (State of Victoria 

Department of Education and Training)  

ได้ศกึษาในปี ค.ศ. 2002 และพบว่าองค์ประกอบ

ของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล(Effectiveness 

school) มี 3 องค์ประกอบ และยังสอดคล้องกับ

แนวคดิของกลิกแมนกอร์ดอน และโรสกอร์ดอน 

(Glickman, Gordon and Ross-Gordon: 2004) 

ท่ีได้ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผล 

หรอืโรงเรยีนทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในการบรหิารงาน

ท่ีปรับปรุงแล้วว่าม ี15 ประการ ซึง่ครอบคลุมท้ัง 

4 องค์ประกอบของการพัฒนาโรงเรียนท่ีมี

ประสทิธผิลทีค้่นพบ นอกจากนีแ้ล้วยงัสอดคล้อง

กับแนวคิดของเอ็ดมอนดส์ (Edmonds: 1979), 

คาร์ดเวล (Caldwell and Spinks: 1990) ฮอย

และมสิเกล (Hoy and Miskel: 2001) ท่ีได้ศกึษา

คุณลักษณะของการบริหารโรงเรียนโดยมีเป้า

หมายปลายทางคอืการเรยีนรูข้องนกัเรยีน อนัจะ

น�าไปสู่ความมีประสิทธิผลและความส�าเร็จของ

โรงเรียน โดยมีความสอดคล้องกับแผนงานเพื่อ

พัฒนาวิชาชีพของผู ้บริหารและครูอีกทั้งยัง

สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานโรงเรียนที่สมบูรณ์

 

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและรบัผดิชอบ

ในการบริหารงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

โดยตรงควรน�าองค์ประกอบประสิทธิผลของ

โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ท่ีได้จากการศกึษาวิจยั

คร้ังน้ีไปพิจารณาแนวทางในการบริหารงาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนได้จริง

2. ผู้บริหารส�านักงานการศึกษาพิเศษ 

ส�านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานควรน�าข้อค้นพบ

ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ “องค์ประกอบ
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ของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์” นี้ไป

ประยุกต์ใช้ในการบรหิารงานของโรงเรยีนโดยจดั

ล�าดับความส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบท่ี

เหมาะสมกับสภาพบรบิทจรงิของแต่ละโรงเรยีน

และค�านึงถึงนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

พร้อมทั้งการสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ผู ้ท่ี

เก่ียวข้องทกุฝ่ายและมกีารตดิตามประเมนิผลใน

การน�าไปใช้เป็นระยะๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด
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ในตนเองของนักเรียน
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บทคัดย่อ

การวจิยัเชงิทดลองครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การเหน็คณุค่าในตนเองของนกัเรยีนให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ และ 2) เปรยีบเทยีบระดบัการเหน็คณุค่า

ในตนเองของนักเรียน ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร ้างการเห็นคุณค่า 

ในตนเองของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

กลุ ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ�านวน 100 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) และมีการจับฉลากแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน โดยกลุ่มแรกใช้เป็นกลุ่มทดลอง 

(Experimental Group) และกลุม่ทีส่องใช้เป็นกลุม่ควบคมุ (Control Group) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

ประกอบด้วย ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่เสรมิสร้างการเห็นคณุค่าในตนเอง และแบบวดัการเห็นคณุค่า

ในตนเองฉบับนักเรียนของสแตนเลย์ คูเปอร์สมิธ (Stanley Coopersmith) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่า ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน  

ใช้การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า : 

1.  ได้ชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนท่ีมคีณุภาพ 

ตามเกณฑ์ ประกอบด้วย 16 กจิกรรม

2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ท่ีพัฒนาขึ้นมา มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ	: กิจกรรมแนะแนว, การเห็นคุณค่าในตนเอง
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ABSTRACT

 The purpose of this quasi experimental research was to 1) develop the guidance 

activity package for enhancing student self-esteem. 2) compare the result of a guidance 

activity package on self-esteem of students in the experimental group and those in the control 

group.

 The samples were 100 Mathayom Suksa 1 students who were studying in the first 

semester of 2016 academic year at Triamudomsuksanomklao School. They were randomly 

assigned to an experimental group and a control group, each group comprising  

of 50 students. The instruments were the guidance activity package and Stanley Coopersmith’s 

Self – Esteem Inventory School, Data was analyzed by using the descriptive statistics  

such as percentage, arithmetic mean, and standard deviation, and the inferential  

statistic by t-test.

 Findings revealed as follows; 

 1. The guidance activity package for enhancing student self-esteem was at good 

quality package of 16 activities. 

 2. Self-esteem scores of students in the experimental group who received the 

guidance activity package were significantly higher than those in the control group at .01 

significant level.

Keywords	:	Guidance activities, Self-esteem

บทน�า

 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

นัน้ ถอืว่าเป็นการจดัการศกึษาในระดบัทีส่�าคญั 

เนื่องจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3) เป็นช่วงสดุท้ายของการ

ศึกษาภาคบังคับ มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้ส�ารวจ

ความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริม

การพฒันาบคุลกิภาพส่วนตน มทีกัษะในการคดิ

วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามี

ทักษะ ในการด�าเนินชีวิต มี ทักษะการใช ้

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้าน

ความรู้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจ

ในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพืน้ฐาน ในการ

ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ

 การเห็นคุณค่าในตนเอง ได้รับการ

ยอมรับอย่างแพร่หลายมานานว่า เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่น�าไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อไปสู่เป้า
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หมายในชีวิตของมนุษย์ ซึ่งรากฐานการพัฒนา

ความภาคภูมใิจในตนเอง เริม่ต้นจากการเลีย้งดู

ในครอบครัว โดยมุมมองที่มีต่อตนเองในด้าน

ต่างๆ เช่น รปูร่าง หน้าตา ความฉลาด ฐานะ และ 

ความต้องการให้ตนเองเป็นอย่างไร มักจะได้รับ

อิทธิพลจากพ่อแม่ ถ้าทั้งความต้องการจะเป็น

อย่างไร และมุมมองที่มีต่อตนเองนั้นสอดคล้อง

กัน หรือใกล้เคียงกัน ก็จะท�าให้คนๆนั้น รู้สึกว่า

ตัวเองมีคุณค่า น่าภาคภูมิใจในตนเอง หากไม่

ไปด้วยกันเลย ก็คล้ายกับว่าไม่บรรลุเป้าหมาย

เสียที ก็ย่อมไม่รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง และไม่

ภาคภูมิใจในตนเอง ตัวอย่างที่เห็นได้บ่อยๆ คือ 

พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนเก่ง ก็จะคอยบอกลูก

เสมอว่า ต้องเรียนเก่งจะดีอย่างนั้นอย่างนี้  

เดก็ส่วนใหญ่กจ็ะคดิตามทีพ่่อแม่บอก ดงันัน้เขา

จะรู้สึกอยากเป็นคนเก่ง ถ้าเขาเป็นเด็กไม่เก่ง  

เขาจะไม่มทีางไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว้ได้เลย หรอื

อกีกรณถ้ีาเขาเก่งพอสมควรแต่พ่อแม่ไม่เคยชม 

เขาก็จะไม่แน่ใจว่าตนเองเก่งหรือยัง พ่อแม่ 

บางกลุ่มชอบต ิเพราะกลวัว่าชมแล้วลกูจะเหลงิ 

หรือคิดว่าติแล้วลูกจะได้พยายามต่อ แต่พอติ

บ่อยๆ เดก็ก็จะรูส้กึสงสยัว่า ตนเองไม่เก่งจรงิ ทัง้

ที่ได้พยายามแล้ว เพราะทุกครั้งที่พยายามต้อง

ลงทุนลงแรงขยันเรียน แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมาย 

ที่วางไว้ เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เก่งพอ ในที่สุด

เด็กก็จะคิดว่า เขาคงท�าไม่ได้แน่นอน และ 

ไม่พยายามอีกต่อไป จะเห็นได้ว่าพ่อแม่มีส่วน

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความรู้สึกของลูกว่า ตนเองมี

คุณค่า และต่อความเชื่อมั่น และความภาค

ภูมิใจในตนเองของลูกเป็นอย่างมาก (สมยศ 

ยอดกาวี, 2557)

 การเห็นคุณค่าในตนเองเป ็นความ

ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ท่ีช ่วยให้บุคคล

สามารถเผชิญหน้ากับส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ 

อกีทัง้ยงัเป็นสิง่ทีท่�าให้เกดิลกัษณะบคุลกิภาพที่

แตกต่างกันออกไป หากบุคคลใดท่ีมีความ 

ภาคภมูใิจในตนเอง จะช่วยให้บคุคลนัน้สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคม และด�ารงชีวิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมี

ความสขุเนือ่งจากมีสขุภาพจิตทีด่ดีว้ย (ชตุินนัท์ 

มีมุข, 2552) บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองจะ

ยอมรับธรรมชาติความรู้สึกของตนเอง พร้อมท่ี

จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถให้ความรักเอื้ออาทร

กบับคุคลอืน่ มคีวามมัน่ใจในตนเอง และมคีวาม

มานะความพยายาม ความอดทนในการท�าสิ่ง

ต่างๆ จงึมกัประสบความส�าเร็จในการเรียนและ

การงาน ตรงกันข้ามกับคนที่มีความที่มีการเห็น

คุณค่าในตนเองต�่า จะมีความรู้สึกเศร้าหมอง 

หดหู่และส้ินหวงักบัชวีติ มองโลกในแง่ลบ ไม่น่า

อยู ่ดเูหมอืนทุกส่ิงท่ีเกดิขึน้ มกัมแีต่ความยุง่ยาก

และไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้ รู้สึก

เหมือนว่า ตนเองเป็นผู้เคราะห์ร้าย (ตวงรัตน์  

รองกลัด, 2550) จะมองตนเองในแง่ลบ ดูถูก

ความสามารถของตนเอง แม้จะอยู่ในสภาพ

ครอบครัวท่ีมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ หรือ

ความเป็นอยูท่ี่ด ีกอ็าจมปัีญหาในการปรบัตวัใน

การอยู่ในสังคม มีการเรียนตกต�่า คบเพื่อนเกเร 

มีพฤติกรรมก้าวร้าวท�าลาย และมีการศึกษา 

ท่ีพบว่า ความภาคภูมิใจในตนเองต�่าน้ัน มีผล 

ต่อเนือ่งกบัปัญหาต่างๆ อกีมากมาย ไม่ว่าจเป็น

โรคซมึเศร้า พฤตกิรรมการกนิทีผ่ดิปกต ิพฤตกิรรม

กระท�าผิด และปัญหาด้านการปรับตัว เป็นต้น
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 ในปัจจุบันนี้วัยรุ่นจ�านวนไม่น้อยที่ไม่รู้

จักตนเอง ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ท�าให้ใช้

ศักยภาพหรือจุดเด่นของตนเองได้อย่างไม่ถูก

ต้อง ไม่รู้ว่าตนเองมีข้อด้อยหรือจุดอ่อนด้านใด

บ้างที่ต้องปรับปรุง ท�าให้ไม่ประสบความส�าเร็จ

ในการเรียนหรืออยู ่ในสังคมแล้วเกิดปัญหา  

(ปรมาภรณ์ สาระภักดี และฉันทนา กล่อมจิต, 

2557) สอดคล้องกบัผลการศกึษาเกีย่วกบัวยัรุน่

ไทยของ เจิมสิริ เหลืองศุภกรณ์ (2545) ส�ารวจ

เยาวชนอายุระหว่าง 12-20 ปี พบว่า เด็กไทย

พนัธุใ์หม่มลัีกษณะขีเ้หงา อยูก่บัตวัเองไม่ได้ เกดิ

ความร้อนรุ่ม ชอบคยุโทรศพัท์นานๆ ไม่อดทนกบั

ความทุกข์ ท�างานหนักไม่ได้ ชอบสบาย เที่ยว

กลางคืน คบเพื่อนต่างเพศ และเสพยาเสพติด 

หรืออาจสรุปได้ว่า “เด็กไทยพันธุ์ใหม่ วัตถุนิยม 

ชอบเสพยาเสพติดและเพศเสรี” ซึ่งลักษณะ 

ดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ท�าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่

เป็นปัญหา ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ว่า การป้องกนั

ก่อนทีจ่ะเกิดปัญหาขึน้และการพฒันาผูเ้รยีนให้

เห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นเป็นความจ�าเป็น 

เร่งด่วนส�าหรับสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งจากการ

ศึกษาข้อมลูเบ้ืองต้นของนกัเรยีนพบว่า นกัเรยีน

ส่วนใหญ่ขาดความมัน่ใจในตนเอง ไม่เชือ่มัน่ใน

ความสามารถของตนเอง และเห็นคุณค่าใน

ตนเองต�่า พฤติกรรมดังกล่าวนี้อาจน�าไปสู ่

ปัญหาบุคลิกภาพในอนาคต และเป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาตนได้

ตามศักยภาพ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใกล้ชิด 

ท่ีควรเปิดโอกาสให้เด็กอย่างเต็มที่ เร่งกระตุ้น 

มองหาศกัยภาพทีว่ยัรุน่ผูน้ัน้ม ีท�าให้เดก็มโีอกาส

ทดลอง เพื่อหาประสบการณ์ และเร่งพัฒนา

ความภาคภูมิใจของเขา ก็จะท�าให้เด็กวัยรุ ่น 

ปรับตัวได้อย่างไม่มีปัญหา

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

และให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ และศึกษาผลของ

การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเองของนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยมีความ

คาดหวังว่า หลังจากท่ีนักเรียนได้ใช้กิจกรรม

แนะแนวเพือ่เสริมสร้างการเห็นคณุค่าในตนเอง

แล้ว นักเรียนจะมรีะดบัการเห็นคณุค่าในตนเอง

สูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัการเหน็คณุค่า

ในตนเองของนักเรียนกลุ ่มทดลองกับกลุ ่ม

ควบคุมภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

สมมติฐานการวิจัย

 1. หลังการทดลอง นักเรียนที่ใช้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเอง จะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง  

สงูกว่านกัเรยีนทีท่�ากจิกรรมในชัน้เรยีนตามปกติ 

 2. หลังการทดลอง นักเรียนที่ใช้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองจะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง  

สูงกว่ากว่าก่อนการทดลอง
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การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  

มีการด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 

คือ 1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา  

2) การศกึษาสภาพปัญหาของนกัเรยีน 3) พฒันา

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเองของนักเรียน 4) การทดสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือ และ 5) เปรียบเทียบผล

ของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ�านวน 100 คน  

ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2559 ในแผนการเรยีน

ธรรมดา จากนกัเรยีนจ�านวนทัง้หมด 8 ห้องเรยีน 

จ�านวนนักเรียน 400 คน และในแต่ละห้องเรียน

ลักษณะของนักเรียนไม่มีความแตกต่างกัน  

ดังนั้นจึงท�าการสุ่มตัวอย่างนักเรียนมาจ�านวน  

2 ห้อง จ�านวน 100 คน ด้วยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง 

ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  

ให้กลุ ่มแรกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มที่สอง

เป็นกลุ่มควบคุม

 ตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย 

 ตั วแปรต ้นหรื อตั วแปรจัดกระท� า 

(Treatment) คอื การใช้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน

 ตัวแปรตาม ระดับการเห็นคุณค่าใน

ตนเองของนักเรียน

 เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ซึ่งผ่าน 

ขั้นตอนการพัฒนาโดยผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) จนมี

คุณภาพตามเกณฑ์

 2. แบบวดัการเหน็คณุค่าในตนเองฉบบั

นกัเรยีน ทีส่ร้างและพฒันาโดยสแตนเลย์ คเูปอร์

สมิธ (Stanley Coopersmith)

  การด�า เนินการเพื่ อพัฒนาและ

ทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการดังนี้

 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะน�า 

มาใช้เป็นกรอบในการสร้างและออกแบบชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียน ซึ่งงานวิจัยน้ีใช้กรอบ

แนวคิดของซิคโคน (Siccone, 1995 อ้างถึงใน 

อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 38) ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของมาสโลว์ 

(Maslow, 1987 อ้างถงึใน พรรณทพิย์ ศริวิรรณบศุย์, 

2547 : 144) และคเูปอร์สม ิ(Coopersmith,1984) 

รวมท้ังศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 

ของอริคิสนั (Erikson, 1963 อ้างถงึใน พรรณทพิย์ 

ศิริวรรณบุศย์, 2547 : 94) การออกแบบชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียน มีการก�าหนดโครงสร้าง

ของกิจกรรมตามรูปแบบการเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเองของ ซิคโคน (Siccone, 1995 

อ้างถึงใน อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 38)  

ท่ีเสนอว่า รูปแบบในการเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ

พึ่งพาตนเอง จ�านวน 4 กิจกรรม 2) การพึ่งพา

อาศัยกนั จ�านวน 4 กจิกรรม 3) ความรับผิดชอบ
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ต่อตนเอง จ�านวน 4 กิจกรรม และ 4) ความรับ

ผิดชอบต่อสังคม จ�านวน 4 กิจกรรม รวมทัง้สิน้ 

16 กิจกรรม โดยใช้เวลากิจกรรมละ 30 นาที  

ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ รายช่ือ

กจิกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า 

ในตนเองของนักเรียน มีดังนี้ 1) คุณคือใคร  

2 ) โล่ประจ�าตวั 3) คณุเป็นคนแบบไหน 4) ความ

ภาคภูมิใจของฉัน 5) จดหมายถึงเพื่อน 6) อ่าน

จดหมาย 7) เธอกับฉัน 8) ผู้น�าสี่ทิศ 9) วาดรูป

ตามหัวข้อ 10) Mandala ระบายสีสร้างสมาธิ 

11) อัตชีวประวัติ 12) เส้นชีวิต 13) ภารกิจพิชิต

ฝัน 14) เลือกตั้งสภานักเรียน 15) ภารกิจของ

สภานกัเรียน และ 16) ภารกจิกูโ้ลก การประเมนิ

ผลและเกณฑ์ในการประเมินการผ่านกิจกรรม

แนะแนวของนักเรียนนั้น ใช้การพิจารณาจาก

วตัถปุระสงค์ของกจิกรรมเป็นหลักเกณฑ์ส�าคญั 

โดยนกัเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 80 จะต้อง

สามารถท�าแบบฝึกหัดที่ก�าหนดให้ได้ถูกต้อง 

และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ให้

ความร่วมมือในกิจกรรมอยู่ในระดับดี

 ผู้วิจัยน�าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

ด�าเนนิการปรบัปรงุและพฒันาเป็นล�าดบัร่วมกบั

ผูท้รงคณุวฒุ ิ5 ท่านทีเ่ป็นผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั (Key 

Informants) จนมีคุณภาพอยู ่ในระดับดีที่

สามารถน�าไปใช้ทดลองกับนักเรียนได้ ซึ่งหลัก

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เป็นผู้

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานใน

สายงานแนะแนว และมีประสบการณ์ท�างาน

อย่างน้อย 5 ปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของ

กิจกรรมโดยค�าถึงถึงวัยของเด็กที่ เป ็นกลุ ่ม

ตัวอย่าง ลักษณะเน้ือหามีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเองของ ซิคโคน (Siccone, 1995) 

ความยากง่ายของกจิกรรม และความเหมาะสม

ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 

 ผู้วิจัยน�าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างการเหน็คณุค่าในตนเองของนกัเรยีนทีไ่ด้รบั

การปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้ทรง

คุณวุฒิไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน เพื่อ

ตรวจสอบความความเข้าใจ ค�าชี้แจง ความ

เหมาะสมด้านอุปกรณ์ วิธีด�าเนินการ เวลา และ

การใช้สถานที่ ซึ่งผลของการทดลองพบว่า ควร

เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 

อัตชีวประวัติ และเส้นชีวิต จาก 1 คาบ 30 นาที 

เป็น 2 คาบ 60 นาที เนื่องจากในกิจกรรมนี้

นักเรียนจะต้องใช้เวลาในการทบทวนความทรง

จ�าเกี่ยวกับตนเองและถ่ายทอดเร่ืองราวออกมา

ในรูปแบบการเขียนอัตชีวประวัติ และแผนภาพ 

เวลา 1คาบ 30 นาที เป็นเวลาท่ีน้อยเกินไปไม่

สามารถรวบรัดให้นักเรียนท�างานให้เสร็จ

สมบูรณ์ได้ จึงต้องเพิ่มเวลาเป็น 2 คาบ 60 นาที 

นอกจากนี้กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้มีการทดลองใช้ก็

ต้องมีการปรับปรุงภาษา รูปแบบของใบงาน 

และขั้นตอนในการด�าเนินการเพื่อความกระชับ

และเหมาะสมกับเวลาอีกเล็กน้อย เมื่อผู้วิจัย

ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยได้ชุดกิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียนที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มทดลองได้

 1. ผู ้วิจัยน�าชุดกิจกรรมแนะแนวที่

พัฒนาขึ้นมาน้ี ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
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ทดลอง จ�านวน 50 คน (Experiment Group) 

โดยก่อนทดลองได้ท�าการวัดระดับการเห็น

คณุค่าในตนเองของนกัเรยีนด้วยแบบวดัการเหน็

คุณค่าในตนเองฉบับนักเรียน ของสแตนเลย์  

คูเปอร์สมิธ (Stanley Coopersmith) และเก็บ 

ผลคะแนนก่อนการทดลองครั้งนี้ไว้ (Pretest) 

จากนั้นจึงด�าเนินการทดลองด้วยการใช้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 16 

กจิกรรมย่อย โดยใช้เวลากิจกรรมละ 30 นาที  

ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ หลังจาก

นั้นจึงท�าการวัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียนด้วยแบบวัดชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง  

และเก็บผลคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) 

ไว้ เพื่อน�าไปวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป

 2. ในท�านองเดียวกันกับนักเรียนกลุ่ม

ควบคมุ จ�านวน 50 คน (Control Group) ทีผู่ว้จิยั

สอนด้วยตนเองร่วมกบัครแูนะแนว โดยใช้วธิกีาร

ตามปกติ ก่อนสอนก็ได้ท�าการวัดระดับการเห็น

คณุค่าในตนเองของนกัเรยีนด้วยแบบวดัการเหน็

คุณค่าในตนเองฉบับนักเรียนของสแตนเลย์  

คเูปอร์สมธิ (Stanley Coopersmith) และเกบ็ผล

คะแนนก่อนการทดลองครั้งนี้ไว้ (Pretest) จาก

นั้นด�าเนินการสอนแบบปกติตามแผนการสอน 

เป็นเวลา 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงท�าการวัด

ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนด้วย

แบบวัดชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง และเก็บผลคะแนน

หลงัการทดลอง (Posttest) ไว้ เพือ่น�าไปวเิคราะห์

ผลการทดลองต่อไป

 3. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบาย

ลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ด้วย 

สถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ด้วยค่า 

ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และท�าการทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนที่ได้จากการวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท้ัง

ก่อนและหลังการทดลองด้วยชุดกิจกรรม และ

การสอนแบบปกต ิด้วยสถติอินมุานโดยทดสอบ

ด้วยค่าท ี(t-test) แบบ Independent t-test และ 

Dependent t-test ตามล�าดับ

 

ผลการวิจัย

 1. ได้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้าง

การเห็นคณุค่าในตนเองของนักเรียนท่ีมคีณุภาพ

ตามเกณฑ์ ประกอบด้วย 16 กจิกรรม คอื 1) คุณ

คือใคร 2 )โล่ประจ�าตัว 3) คุณเป็นคนแบบไหน 

4) ความภาคภูมิใจของฉัน 5) จดหมายถึงเพื่อน 

6) อ่านจดหมาย 7) เธอกับฉัน 8) ผู้น�าสี่ทิศ  

9) วาดรปูตามหวัข้อ 10) Mandala ระบายสสีร้าง

สมาธ ิ11) อตัชวีประวัต ิ12) เส้นชวิีต 13) ภารกจิ

พิชิตฝัน 14) เลือกตั้งสภานักเรียน 15) ภารกิจ

ของสภานักเรียน และ 16) ภารกิจกู ้ โลก  

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดครอบคลุมองค์ประกอบที่

ส�าคญัในการเสรมิสร้างการเห็นคณุค่าในตนเอง

ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดของซิคโคน (Siccone, 1995 อ้างถึงใน 

อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 38)

2. หลังการทดลอง นักเรียนในกลุ ่ม

ทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเอง จะมีระดับการเห็น

คุณค่าในตนเอง สูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม 

อย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01
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3. หลังการทดลอง นักเรียนที่ใช้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเอง มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง  

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทาง

สถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล

1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง

การเหน็คณุค่าในตนเองของนกัเรยีน จ�านวน 16 

กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มี

คุณภาพสามารถน�าไปใช้พัฒนาการเห็นคุณค่า

ของนกัเรยีน ซึง่มสีภาพและอยูใ่นบรบิทเดยีวกนั

กับนักเรียนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ เพราะได้ถูก

สร้างและพัฒนาโดยอาศัยกรอบแนวคิดของ

กรอบแนวคิดของซิคโคน (Siccone, 1995  

อ้างถึงใน อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 38)  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ

มาสโลว์ (Maslow, 1987 อ้างถึงใน พรรณทิพย์ 

ศิริวรรณบุศย์, 2547 : 144) และคูเปอร์สมิธ 

(Coopersmith,1984) รวมทั้งศึกษาทฤษฎี

พฒันาการทางบคุลกิภาพของอริคิสนั (Erikson, 

1963 อ้างถงึใน พรรณทพิย์ ศริวิรรณบศุย์, 2547 

: 94) หลังจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีทาง

จิตวิทยา และน�ามาพฒันาอย่างมรีะบบเพือ่การ

สร้างและการออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

โดยมผู้ีทรงคณุวฒุ ิ5 ท่านทีเ่ป็นผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั 

(Key Informants) จนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีที่

สามารถน�าไปใช้ทดลองกับนักเรียนได้ ซึ่งหลัก

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เป็นผู้

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานใน

สายงานแนะแนว และมีประสบการณ์ท�างาน

อย่างน้อย 5 ปี เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง

และพัฒนาเป็นล�าดับจนถึงขั้นสุดท้าย จึงได้ชดุ

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 

ประกอบด้วย 16 กิจกรรมย่อย โดยใช้เวลา

กจิกรรมละ 30 นาท ีต่อเนือ่งกนัเป็นเวลานาน 12 

สัปดาห์ รายชือ่กจิกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน มีดังน้ี  

1) คุณคือใคร 2 ) โล่ประจ�าตัว 3) คุณเป็นคน

แบบไหน 4) ความภาคภูมใิจของฉัน 5) จดหมาย

ถึงเพื่อน 6) อ่านจดหมาย 7) เธอกับฉัน 8) ผู้น�า

สี่ทิศ 9) วาดรูปตามหัวข้อ 10) Mandala ระบาย

สีสร้างสมาธิ 11) อัตชีวประวัติ 12) เส้นชีวิต 

13) ภารกิจพิชิตฝัน 14) เลือกตั้งสภา

นักเรียน 15) ภารกิจของสภานักเรียน และ 16) 

ภารกิจกู ้โลก ซึ่งกิจกรรมท้ังหมดครอบคลุม 

องค์ประกอบที่ส�าคัญในการเสริมสร้างการเห็น

คุณค ่าในตนเองให ้ เกิดขึ้นกับนักเรียนได ้ 

สอดคล้องกับ อัปสรสิริ เอี่ยมประชา (2542)  

ที่ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็น

คณุค่าในตนเองของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

โรงเรียนกิ่งเพชร กรุงเทพมหานคร โดยนักเรียน

ในกลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมเสรมิสร้างการเหน็

คุณค่าในตนเอง จ�านวน 14 กิจกรรม สัปดาห์ละ 

5 ครั้ง เป็นเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน พบว่า  

1) หลังการทดลองนักเรียนท่ีได้รับโปรแกรมเสริม

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง มีระดับการเห็น

คุณค่าในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการ 

จัดโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 2) หลังการทดลองนักเรียนที่ได้รับโปรแกรม
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เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง มีระดับการ

เห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. จากผลการวิจัยพบว่า หลังการ

ทดลองนักเรียนในกลุ ่มทดลองที่ใช้กิจกรรม

แนะแนวเพือ่เสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง สูงกว่านักเรียน

ในกลุ่มควบคมุทีท่�ากจิกรรมในชัน้เรยีนตามปกติ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นผล 

สืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพของกิจกรรม ทั้งน้ี

เพราะกิจกรรมแนะแนวได้ผ่านการสร้างข้ึนอย่าง

มีขั้นตอนและเป็นระบบ คือ ศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง ศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวข ้อง เอกสารทางวิชาการ ตลอดจน 

แบบเรียนมาตรฐานในวิชาแนะแนวระดับ

มัธยมศึกษา เพ่ือน�ามาก�าหนดเนื้อหาและ

กจิกรรมให้เหมาะสมกบัเวลาและผูเ้รยีน ซึง่ผ่าน

การตรวจสอบและแก ้ไขข ้อบกพร ่องจาก 

ผูท้รงคณุวฒุ ิ5 ท่าน ทัง้นีผู้ว้จิยัได้น�าวธิกีารเสรมิ

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองตามกรอบแนวคิด

ของกรอบแนวคิดของซิคโคน (Siccone, 1995 

อ้างถึงใน อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 38)  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ

มาสโลว์ (Maslow, 1987 อ้างถึงใน พรรณทิพย์ 

ศิริวรรณบุศย์, 2547 : 144) และคูเปอร์สมิธ 

(Coopersmith,1984) รวมทั้งศึกษาทฤษฎี

พฒันาการทางบคุลกิภาพของอริคิสนั (Erikson, 

1963 อ้างถงึใน พรรณทพิย์ ศริวิรรณบศุย์, 2547 

: 94) มาสร้างเป็นชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มี

ความสอดคล้องกับระยะเวลาและหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีกิจกรรมแนะแนวท่ี

หลากหลาย จ�านวน 16 กจิกรรม และครอบคลมุ

องค์ประกอบที่ส�าคัญในการเสริมสร้างการ 

เห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของซิคโคน (Siccone, 

1995 อ้างถึงใน อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 

38) ทีว่่า รปูแบบในการเสรมิสร้างการเหน็คณุค่า

ในตนเอง มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพึ่งพา

ตนเอง จ�านวน 4 กจิกรรม 2) การพึง่พาอาศยักนั 

จ�านวน 4 กจิกรรม 3) ความรบัผดิชอบต่อตนเอง 

จ�านวน 4 กิจกรรม และ 4) ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม จ�านวน 4 กิจกรรม รวมท้ังสิ้น 16 

กจิกรรม โดยใช้เวลากจิกรรมละ 30 นาท ีต่อเนือ่ง

กันเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ รายชื่อกิจกรรม

แนะแนว เพือ่เสริมสร้างการเห็นคณุค่าในตนเอง

ของนักเรียน มดีงันี ้1) คุณคือใคร 2 ) โล่ประจ�า

ตัว 3) คุณเป็นคนแบบไหน 4) ความภาคภูมิใจ

ของฉัน 5) จดหมายถึงเพื่อน 6) อ่านจดหมาย  

7) เธอกับฉัน 8) ผู ้น�าสี่ทิศ 9) วาดรูปตาม 

หัวข้อ 10) Mandala ระบายสีสร ้างสมาธิ  

11) อัตชีวประวัติ 12) เส้นชีวิต 13) ภารกิจพิชิต

ฝัน 14) เลือกตั้งสภานักเรียน 15) ภารกิจของ

สภานักเรียน และ 16) ภารกิจกู้โลก ซึ่งกิจกรรม

ทั้งหมดครอบคลุมองค์ประกอบที่ส�าคัญในการ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้นกับ

นักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคูเปอร์

สมิธ (Coopersmith, 1984 อ้างถึงใน วิพาพร 

บญุวงษ์, 2551) ทีก่ล่าวถงึ วธิกีารเสรมิสร้างการ

เหน็คณุค่าในตนเองให้เพิม่ขึน้ไว้ว่า ม ี4 ประการ 

1) การได้รับการยอมรับนับถือ ความสนใจจาก

บคุคลจากบคุคลทีม่คีวามส�าคญัในชวีติหรอืจาก
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บุคคลรอบข้าง 2) การประสบความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ โดยปัจจัยที่จะท�าให้บุคคลรู้สึกว่า 

ตนประสบความส�าเร็จ คือ การมีความสามารถ 

มคีวามส�าคญั มอี�านาจในตวั และการมคีณุงาม

ความดี 3) การได้กระท�าในสิ่งที่สอดคล้องกับ 

ค่านิยมและความปรารถนา 4) การไม่ใส่ใจ 

ต่อสิ่งที่ท�าให้การเห็นคุณค่าในตนเองลดลง  

เช่น การไม่สนใจต่อค�าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น

โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ท�า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติ

กิจกรรม พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดี มีความกระตือรือร้น และสนใจเข้าร่วม

กจิกรรม นกัเรียนน�าเสนอสิง่ทีเ่ป็นผลทีไ่ด้รบัและ

ข้อค้นพบจากการท�ากิจกรรม ซึ่งท�าให้นักเรียน

รูจ้กัและเข้าใจในตนเอง และในแต่ละกจิกรรมก็

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

จะเห็นได้ว่า กิจกรรมแนะแนวที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นนี้สามารถท�าให้คะแนนระดับการเห็น

คุณค่าในตนเองของนักเรียนหลังการทดลอง 

เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ วรนุช เอกจริยกร 

(2551) ที่ท�าการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม

แนะแนวเพือ่เสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 

วดัปากน�า้วทิยาคม กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉล่ีย

ของคะแนนการเหน็คุณค่าในตนเอง หลังการใช้

กิจกรรมแนะแนวสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรม

แนะแนว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

3. จากผลการวิจัยพบว ่า หลังการ

ทดลองนักเรียนในกลุ ่มทดลองที่ใช้กิจกรรม

แนะแนวเพือ่เสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง สูงข้ึนกว่าก่อน

การทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมที่ออกแบบในกิจกรรม

แนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนเป็น

กิจกรรมท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยท�ากิจกรรม

เช่นนีม้าก่อนในระดบัประถมศกึษา และกจิกรรม

แนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนได้มี

โอกาสส�ารวจอตัลกัษณ์ บคุลกิภาพ มกีารส�ารวจ

ความถนัด ความสนใจ กจิกรรมท่ีชอบท�าในเวลา

ว่าง ลักษณะเด่น และลักษณะด้อยของตนเอง 

รู ้ จักการยอมรับในความสามารถของตน  

ตลอดจนได้รบัผลสะท้อนกลบัจากกจิกรรมกลุม่

ในลักษณะสังคมมิติ ท�าให้นักเรียนได้รู้จักและ

เข้าใจในตนเองและกลุ่มเพื่อนมากขึ้นกว่าเดิม 

สอดคล้องกบั ธรีะวฒัน์ ชยัยทุธยรรยงและวราภ

รณ์ หงส์ดิลกกุล (2558) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรม

แนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ  

สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม

แนะแนวจึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อมุ ่งพัฒนาให้ผู ้ เรียนรู ้จักตนเอง รู ้รักษ์ 

สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 

ก�าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน

และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับ พรรณี เกษกมล (2558) และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฏฐวีร์ นงนุช 

(2552) ที่ท�าการศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนว

เพื่อพัฒนาการรู ้จักและเข ้าใจตนเองของ 

นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 พบว่า การรู้จกัและ 

เข ้าใจตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 

เพือ่พฒันาการรูจ้กัและเข้าใจตนเองของนกัเรยีน 
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ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เพ่ิมสงูข้ึนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า 

การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรน�าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่พัฒนา 

ขึ้นมาจ�านวน 16 กิจกรรมนี้ไปใช้ในการพัฒนา

นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีระดับการเห็นคุณค่า

ของตนเองเพิ่มขึ้นได้ เพราะได้ผ่านกระบวนการ

พฒันา และมกีารทดสอบแล้วว่าเป็นชดุกจิกรรม

ที่มีคุณภาพ

 2.  การ ส ร ้ า ง แล ะพัฒน ากิ จก ร ร ม  

ซ่ึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

มวีธิกีารด�าเนนิการได้หลายวธิ ีหากมกีารท�าวจิยั

ในลักษณะนี้ในครั้งต่อไป อาจทดลองใช้วิธีอื่น 

และน�ามาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการ

ยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

 3. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเพิ่มเติม

ตัวแปรอื่นๆ เช่น เพศ ภูมิหลังของนักเรียน หรือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งควรท�าการ

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น นักเรียนใน

ระดบัชัน้อืน่ๆ เป็นต้น เพ่ือเป็นการขยายขอบเขต

ของการศึกษาวิจัยให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น
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การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

A	Study	of	Behavior	and	Factors	Affecting	the	Tourism	of	Russian	Tourists

ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์*, อ�าไพ บูรณกิตติภิญโญ

Yingsak Jonglerdjesdawong, Amphai Booranakittipinyo
สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail : yingsakfood@hotmail.com

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ต่างประเทศ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 3) ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) กับพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ในประเทศไทยโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย 

ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559 จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

ภาษารัสเซีย โดยท�าการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ t-test Anova วเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคูด้่วย 

Scheffe Analysis และวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู การวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติใิช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู 

SPSS งานวิจัยนี้ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-40 ปี  

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 รูเบิล (ประมาณ  

12,000-18,000 บาท) ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซียพบว่า 1)อายุส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศทุกข้อ ได้แก่ ความถี ่

การท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวลักษณะของสถานที่พัก และลักษณะของการท่องเที่ยว 

2) ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซีย พบว่า อายุส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยทุกข้อ ได้แก่ ความถี ่

ในการท่องเที่ยว การเลือกประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว งบประมาณ

ที่ใช้ในการท่องเที่ยว การเลือกลักษณะที่พักแรม และการเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึก 3)ผลการศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) และพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
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ในประเทศไทยของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี พบว่า ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกข้อ

ค�าส�าคัญ: นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย, พฤติกรรมการท่องเที่ยว, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps)

ABSTRACT

 The purposes of this research were 1) To study personal factors and Russian tourist 

behavior on abroad 2) To study personal factors and Russian tourist behavior in Thailand 

3) To study the relationship between service marketing mix (7Ps) factors and Russian behavior 

in Thailand. The samples were 400 Russian tourists who travelled to Thailand on November 

to December 2016. Research methodology was qualitative study. The 400 respondents to 

the Russian questionnaire were selected by accidental sampling. the statistical tools used 

in this study are Percentage, Mean, Standard Deviation, Chi-square, t-test, ANOVA, Scheffe 

analysis and Multi regression analysis. SPSS is used for data analysis at a statistical level 

of .05.

 The study found that the majority of Russian tourists were women, aged between 

20-40 years old, earned the bachelor degree, worked as employee with the average income 

of 20,001-30,000 Rubles (approximately 12,000-18,000 Baht) per month.

 The study results represent 1)Personal factors and Russian tourist behavior on abroad. 

There was age factor affected to tourism behavior on abroad consist of frequency of travel, 

selection of tourist attraction, type of accommodation and type of traveling.2)The results 

between personal factors and Russian tourist behavior in Thailand found age factor affected 

to tourism behavior in Thailand consist of frequency of travel, selection of tourist attraction, 

length of travel, budget of travel, type of accommodation and selection of souvenir. 3) The 

relationship between services marketing mix (7Ps) factors and Russian tourist behavior in 

Thailand that there was only product factor affected to tourism in Thailand.

Keywords: Russian Tourists, Tourist Behavior, Service Marketing Mix Factors (7Ps)
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บทน�า

 การท่องเทีย่วถอืเป็นอตุสาหกรรมทีส่ร้าง

รายได้หลักให้แก่ประเทศไทย ดงัจะเหน็จากราย

ได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยและชาวต่างชาติเป็นจ�านวนมหาศาล ในปี 

2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.23 ล้านล้าน

บาท โดยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง 

29.88 ล้านคน เตบิโตจากปี 2557 ร้อยละ 20.44 

(กรมการท่องเที่ยว, 2559) ส�าหรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ 5 อันดับแรกที่มีการเดินทางเที่ยวไทย

สูงสุด ได้แก่ จีน ประมาณ 7.8 ล้านคน รองลง

มาคือ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และลาว ตาม

ล�าดับ ส่วนประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 

5อันดับแรก ได้แก่ จีน ประมาณ 3.7แสนล้าน

บาท รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย รัสเซีย อังกฤษ

และออสเตรเลีย ส�าหรับประเทศที่มีการใช้จ่าย

และสร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากที่สุดในช่วง 

5 เดือนแรกของปีนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีน 

156,839.54ล้านบาท รองลงมาคือ มาเลเซีย 

33,092.12 ล้านบาท รัสเซีย 29,021.41 ล้าน

บาท อังกฤษ 27,949.41 ล ้านบาท และ

สหรฐัอเมรกิา 25,047.32 ล้านบาท ซึง่เป้าหมาย

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความ

ส�าคัญกับการเพิ่มจ�านวนนักท ่องเที่ยวที่มี

คุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้เข้าสู ่เศรษฐกิจของ

ประเทศไทย และการกระตุ้นการใช้จ่ายของนัก

ท่องเที่ยวมากขึ้น ท่ามกลางความผันผวนทาง

เศรษฐกจิ โดยมนีกัท่องเทีย่วกลุม่เป้าหมายจาก

ประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย (กรมการท่อง

เท่ียว, 2559) เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจากสาม

ประเทศนีเ้ป็นนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก มีศักยภาพสูงและ

มีอ�านาจในการจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งจะท�าให้

ประเทศไทยมรีายได้จ�านวนมหาศาลจากนกัท่อง

เที่ยวกลุ่มนี้ 

 นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียถือเป็นนักท่อง

เที่ยวศักยภาพสูงท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก จากสถติจิ�านวนนกั

ท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาประเทศไทย

ระหว่างปี 2554–2559 มีจ�านวนดังต่อไปนี้

ตารางที่	1 จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2554-2559

ปี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว

ชำวรัสเซีย (คน)

2554 1,054187
2555 1,316,564
2556 1,746,565
2557 1,603,818
2558 884,085

2559 (ไตรมาสแรก) 440,000

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2559
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	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 นักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซียตั้งแต่	 ปี	 2554	 มีจ�านวนเพิ่มขึ้น

ทุกปี	 แต่ปี	 2558	 มีจ�านวนลดลง	 เนื่องจาก

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิภายใน ประเทศรสัเซยี 

แต ่ทางการท ่องเที่ยวแห ่งประเทศไทยได ้

พยายามร่วมมอืกบัผูป้ระกอบธุรกจิการท่องเทีย่ว

หามาตรการดึงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกลับมา

โดยช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 มีนักท่องเที่ยว

ชาวรัสเซยีเดนิทางเข้ามาถงึ 4.4 แสนคน คาดว่า

จะยังคงมทีศิทางทีด่ขีึน้ต่อเนือ่ง โดยแรงหนนุยงั

มาจากการที่ทางการประเทศรัสเซียยังคง

มาตรการคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจกับประเทศ

ตุรกี และการที่ทางการประเทศรัสเซียยังไม่

ยกเลิกค�าส่ังห้ามสายการบินไปยังอียิปต์ ซึ่งยัง

คงท�าให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ในทางเลอืกส�าคญั

ของผูป้ระกอบการธรุกจิการท่องเทีย่วของรสัเซยี 

ส�าหรับประเทศไทยและประเทศรัสเซีย มี

ความสัมพันธ์กันอย่างยาวนาน โดยจะร่วมกัน

ฉลองในวาระครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์

ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี 2560 และจะมี

กจิกรรมและโครงการทีจ่ะน�าไปสูค่วามร่วมมอืที่

ใกล้ชดิมากยิง่ขึน้ ทัง้ในระดบัรฐับาล ภาคเอกชน 

และประชาชนของทั้งสองประเทศ (รัฐบาลไทย, 

2559)

  ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงท�าวิจัยเรื่อง 

“การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ

ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี” ซึง่จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยที่จะปรับปรุงลักษณะและคุณภาพ

การให้บรกิารในด้านต่างๆให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย อีกทั้งยัง

เป็นการส่งเสรมิทางการตลาด ส่งเสรมิให้รูจ้กันกั

ท่องเท่ียวชาวรัสเซยีมากขึน้ และเป็นแนวทางใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพในเชิงรุกมากขึ้น

แทนที่เชิงรับอย่างที่เคยวางกลยุทธ์กันมา ซึ่งจะ

ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะ

ยาวอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  ศึ ก ษ า ป ั จ จั ย ส ่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่อง

เที่ยวชาวรัสเซีย

 2.  ศึ ก ษ า ป ั จ จั ย ส ่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยของนัก

ท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร (7Ps) กบัพฤตกิรรม

การท่องเที่ยวในประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย

 1. ป ั จจั ยส ่ วนบุคคลแตกต ่ า งกัน

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่อง

เที่ยวชาวรัสเซียแตกต่างกัน

 2. ป ั จจั ยส ่ วนบุคคลแตกต ่ า งกัน

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยของนัก

ท่องเที่ยวชาวรัสเซียแตกต่างกัน

 3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว

ในประเทศไทย
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 
 

ประโยชน์ทไีด้รับ 

1. นกัการตลาดและผู้ประกอบการ 

รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ท่องเท่ียวสามารถนําผลการวิจยัไปใช้ในการ

วิเคราะห์แผนงานและกําหนดนโยบายการ

สง่เสริมการท่องเท่ียวหรือการตลาดได้เช่น 

การสง่เสริมบคุลากรด้านภาษารัสเซีย 

 2. นกัวิจยั นกัวิชาการ และ

คณาจารย์สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง สามารถนํา

ผลการวิจยัไปใช้ในการศกึษาตอ่ยอดและ

บรูณาการกบัการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการ และการจดัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ผลงานวิจยัจะช่วยยกระดบั

คณุภาพและประสบการณ์การวิจยัของผู้วิจยั 

ซึง่เป็นนกัวิชาการ และพฒันาวิสยัทศัน์การ

วิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบายการพฒันา

ประเทศไปพร้อม ๆ กนัเช่น การพฒันาระบบ

คมนาคมขนสง่สําหรับนกัท่องเท่ียว 

 

การดาํเนินงานวิจัย 

การวิจยัเร่ือง การศกึษาพฤตกิรรม

และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวชาวรัสเซีย คณะผู้วิจยักําหนด

รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

  1. เพศ 

  2. อาย ุ

  3. อาชีพ  

  4. ระดบัการศกึษา 

  5. รายได้  

 

พฤตกิรรมการท่องเที่ยว

ต่างประเทศ 

1. ความถ่ีการท่องเท่ียวตา่งประเทศ 

2. ประเภทการท่องเท่ียว 

3. ลกัษณะของสถานท่ีพกั 

4. ลกัษณะของการการท่องเท่ียว 

 
ปัจจัยที่ส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) 

 1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 

2. ด้านราคา (Price) 

3. ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจดัจําหน่าย 

(Place) 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 

(Promotion) 

5. ด้านบคุลากร (People) 

   

   

 

พฤตกิรรมการท่องเที่ยวในประเทศ

ไทย 

1. ความถ่ีในการทอ่งเท่ียวในประเทศไทย 

2. การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยท่ีช่ืนชอบ 

3. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 

4. งบประมาณท่ีใช้ในการท่องเท่ียว 

5. การเลือกประเภทสถานท่ีพกัแรม 

  

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย

ใช ้ในการศึกษาต่อยอดและบูรณาการกับ 

การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ 

การจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ผลงานวจิยัจะช่วยยกระดบัคณุภาพ

และประสบการณ์การวิจัยของผู้วิจัย ซึ่งเป็น 

นักวิชาการ และพัฒนาวิสัยทัศน ์การวิจัย 

ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไป

พร้อม ๆ  กนัเช่น การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง

ส�าหรับนักท่องเที่ยว

ประโยชน์ทีได้รับ

1.  นกัการตลาดและผูป้ระกอบการ รวม

ถึงผู ้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่อง

เที่ยวสามารถน�าผลการวิจัยไปใช ้ในการ

วิเคราะห์แผนงานและก�าหนดนโยบายการส่ง

เสริมการท่องเที่ยวหรือการตลาดได้เช่น การส่ง

เสริมบุคลากรด้านภาษารัสเซีย

 2. นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าผลการวิจัยไป
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การด�าเนินงานวิจัย

การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและ

ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวรัสเซีย คณะผู้วิจัยก�าหนดรูปแบบการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือ 

มุง่หาข้อเทจ็จรงิและข้อสรปุเชงิปรมิาณทีไ่ด้จาก

แบบสอบถามของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี โดยมี

ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนกลุ่มตัวอย่างมา

จากจ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยีทีเ่ดนิทางเข้า

มาประเทศไทยจ�านวน 884,085 คนในปี 2559 

และใช้วธิกีารค�านวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างโดย

ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ 

ยามาเน่ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) โดย

ก�าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาด 

ไม่เกิน 5% จะได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน

และใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่าง

โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling) และวธิกีารเกบ็ตวัอย่างแบบบงัเอญิ 

(Accidental Sampling) เพ่ือเก็บข้อมูลในมุม

มองความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และมีเครื่อง

มอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 

ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ (7Ps)ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย 

ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ�าหน่ายปัจจยัด้าน 

การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร  

ปัจจยัด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะ

ทางกายภาพ

ตอนที่  3 พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ต่างประเทศได้แก่ ความถี่ของการท่องเท่ียว 

ประเภทของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีท่านชื่นชอบ

ลักษณะของสถานที่พักแรมที่ใช้บริการในการ

ท ่องเที่ยวครั้งนี้  ลักษณะของการเดินทาง 

ท่องเที่ยว 

ตอนที่  4 พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ในประเทศไทย ได้แก่จ�านวนครั้งของการเดินทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทยลักษณะของสถานที่

ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีชื่นชอบระยะเวลาใน

การท่องเท่ียวประเทศไทยงบประมาณในการ

ท่องเที่ยวครั้งนี้ การเลือกลักษณะของสถานที่ 

พักแรมที่ท่านใช้บริการในการท่องเที่ยวครั้งนี้ 

การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของประเทศไทย 

ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ 

การท่องเท่ียวในประเทศไทยและต่างประเทศ

การเกบ็รวบรวมข้อมลู

 คณะผู ้ วิ จั ยได ้ เก็บรวบรวมข ้อมูล 

ด�าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 

2559 โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง  

ณ โถงผู้โดยสารขาออก (Departure Hall)  

สนามบินสุวรรณภูมิ จ�านวน 400 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.  ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการ 

ท่องเที่ยวต่างประเทศ และพฤติกรรมการ 

ท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็นข้อมูลระดับ 

นามบัญญัติ (Nominal Scale) วิเคราะห์ด้วย
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สถิติพรรณนา ในรูปการแจกแจงความถี่ 

(frequency) และอตัราส่วนร้อยละ (Percentage)

 2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) ท�าการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาใน 

รูปมัชฌิมเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)

 3.การทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ต่างประเทศและการทดสอบความแตกต่าง

ระหว ่างป ัจจัยส ่วนบุคคลและพฤติกรรม 

การท่องเที่ยวในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์ 

Independent Sample t-test และการเปรยีบเทยีบ

ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และ 

การเปรียบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคูด้่วยวธิี 

Scheffe

 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) และ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของ 

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multi Regression Analysis)

ผลการวิจัย

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 

60.5 คิดเป็นจ�านวน 242 คน มีอายุ 20 – 40 ปี 

มากที่สุดร้อยละ 57.8 คิดเป็นจ�านวน 231 คน  

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 

43.3 คิดเป็นจ�านวน 173 คน มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 24.9 คิดเป็น

จ�านวน 134 คน มีรายได ้ เฉลี่ยต ่อเดือน  

20,001-30,000 รูเบิล (ประมาณ 12,000-

18,000 บาท)ร้อยละ 44.5 คิดเป็นจ�านวน  

178 คน 

 2.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) 

ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย  

พบว ่า  ป ัจจัยด ้านผลิตภัณฑ ์ของผู ้ ตอบ

แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.15 ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยด้านความแปลกและ

แตกต่างของสถานที่ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูง 

ท่ีสุด คือ 4.27 อยู ่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด  

ปัจจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.94 อยู่ใน

เกณฑ์ระดับมาก โดยด้านราคาอาหารมีความ

เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.03 อยู่ใน

เกณฑ์ระดบัมาก ปัจจยัด้านสถานท่ี/ช่องทางการ

จดัจ�าหน่ายมค่ีาเฉล่ียโดยรวม 4.15 อยูใ่นเกณฑ์

ระดับมาก โดยการเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อ

สื่ อสารกับธุ รกิจที่ เกี่ ยวกับการท ่อง เที่ ยว  

(การจองที่พัก การซื้อทัวร์) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  

คือ 4.20 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.79  

อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยการสื่อสารข้อมูล

เกี่ยวกับธุรกิจท่ีพัก/รายการน�าเท่ียวผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.24 อยู่ใน

เกณฑ์ระดับมากท่ีสุด ปัจจัยด้านบุคลากร 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.03 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

โดยพนักงานมีความเป็นกันเองมารยาทดี  

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.13 อยู่ในเกณฑ์ระดับ

มาก ปัจจัยด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 

4.02 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากโดยความสะดวก

และรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของ

ท่ีพัก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.08 อยู่ในเกณฑ์

ระดบัมาก และปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ
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มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.08 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

โดยบรรยากาศดี สวยงามหรือแปลกใหม่  

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ระดับ 

มากที่สุด 

 3. พฤติกรรมการท่องเทีย่วต่างประเทศ พบ

ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ใน

การท่องเที่ยว ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี ร้อยละ 72 ซึ่งคิด

เป็นจ�านวน 288 คน ท่องเที่ยวทะเลและเกาะ

มากที่ สุด ร ้อยละ 87.8 ซึ่งคิดเป็นจ�านวน  

351 คน ใช้บรกิารสถานพักแรมประเภทโรงแรม/

รีสอร์ทมากที่สุด ร้อยละ 93.5 คิดเป็นจ�านวน 

374 คน เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน 

มากที่สุด ร้อยละ 74.8 คดิเป็นจ�านวน 299 คน

 4. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย

ของชาวรัสเซียพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรก ร้อย

ละ 43.3 หรอืคดิเป็นจ�านวน 173 คน มรีะยะเวลา

ในการท่องเที่ยวประเทศไทย มากกว่า 6 วัน  

มากที่สุด ร้อยละ 68.3 คิดเป็นจ�านวน 273 คน 

มีงบประมาณการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ครั้งนี้มากกว ่า 60,000 รู เบิล (ประมาณ  

35,400 บาท) มากที่สุด ร้อยละ 40.5 คิดเป็น

จ�านวน 162 คน ใช้บริการโรงแรม/ รีสอร์ทมาก

ที่สุด ร ้อยละ 92 คิดเป็นจ�านวน 368 คน  

เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น ชา สมุนไพร  

ยาดม มากที่สุด ร้อยละ 34.3 คิดเป็นจ�านวน  

137 คน ต ้องการให ้ปรับปรุงและพัฒนา 

ความปลอดภัยและความสะอาดของสถานท่ี

ท่องเที่ยวมากที่สุด ร้อยละ 24 คิดเป็น จ�านวน 

96 คน

 5.  ข้อเสนอแนะส�าหรบัการเดนิทางท่อง

เที่ยวต่างประเทศและประเทศไทยพบว่า 

  5.1 ข้อเสนอแนะส�าหรับการเดนิทาง

ท่องเที่ยวต่างประเทศ มีดังนี้

    - ต้องการให้มีการส่งเสริมการ

ตลาดการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยการลดราคา

    - การดู แลความปลอดภัย

ส�าหรับนักท่องเที่ยว 

    - การน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถงึรายการน�า

เที่ยวที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากเดิม และมี

การพัฒนาส่ือน�าเท่ียวส�าหรับสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ ทั่วโลก 

  5.2  ข้อเสนอแนะส�าหรับการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีดังนี้   

    - ต้องการให้พนักงานที่ท�างาน

เกี่ยวกับธุรกิจบริการสามารถพูดภาษาอังกฤษ 

และภาษารัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    - การดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณถนนมาก

ที่สุด 

    -  มป้ีาย ค�าบรรยายสถานทีท่่อง

เที่ยว และชื่อสินค้าที่เป็นภาษารัสเซีย  

    - การดูแลความปลอดภัยของ

โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว 

    - การดูแลมาตรฐานมัคคุเทศก์ 

เพราะบางคนไม่สุภาพและไม่มีความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ประเทศไทยอย่างแท้จริง และ 

การยกระดับคุณภาพของบริษัทน�าเที่ยว 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
179

 6.  การทดสอบสมมติฐาน 

  6.1 การทดสอบความแตกต ่าง

ระหว ่างป ัจจัยส ่วนบุคคลและพฤติกรรม 

การท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซียพบว่า 

    1) เพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ความถี่ของการท่องเที่ยว และลักษณะของการ

เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    2) อายุแตกต่างกันส่งผลต่อ

ความถี่ของการท่องเที่ยวการเลือกประเภทของ

สถานทีท่่องเทีย่วทีช่อบไปมากทีส่ดุลกัษณะของ

สถานที่พักแรมที่ชอบใช้บริการในการท่องเที่ยว 

และลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    3) ระดับการศึกษาแตกต่างกัน

ส่งผลต่อการเลือกลกัษณะของสถานทีพ่กัแรมที่

ชอบใช้บริการในการท่องเที่ยวและลักษณะของ

การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05

    4) อาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อ

ความถี่ของการท่องเที่ยวการเลือกประเภทของ

สถานทีท่่องเทีย่วทีช่อบไปมากทีส่ดุ และลกัษณะ

ของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05

    5)  รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่าง

กันส่งผลต่อการเลือกลักษณะของสถานที่พัก

แรมที่ชอบใช้บริการในการท่องเที่ยว และ

ลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  6.2 การทดสอบความแตกต ่าง

ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลและพฤตกิรรมการท่อง

เทีย่วในประเทศไทยของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี

สามารถสรุปผลได้ดังนี้

    1 )  เพศแตกต ่างกันส ่ งผล 

ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และการเลือก

ประเภทสถานท่ีพักแรมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

    2) อายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ความถีใ่นการท่องเท่ียวในประเทศไทย การเลือก

สถานที่ท ่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชื่นชอบ  

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว งบประมาณที่ใช้ใน

การท่องเที่ยว การเลือกประเภทสถานที่พักแรม

และการเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

    3)  ระดับการศึกษาแตกต่างกัน

ส่งผลต่อระยะเวลาในการท่องเทีย่วงบประมาณ

ที่ใช้ในการท่องเที่ยวการเลือกประเภทสถานที ่

พกัแรมและการเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกอย่างมนัีย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    4)  อาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อ

ความถีใ่นการท่องเท่ียวในประเทศไทยการเลือก

สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีชื่นชอบระยะ

เวลาในการท่องเที่ยวและการเลือกซื้อสินค้า 

ที่ระลึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    5)  รายได้เฉล่ียต่อเดอืนแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความถีใ่นการท่องเทีย่วในประเทศไทย

การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที ่

ชื่นชอบระยะเวลาในการท่องเท่ียวงบประมาณ

ท่ีใช้ในการท่องเท่ียวและการเลือกซื้อสินค้า 

ที่ระลึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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  6.3 การวิ เคราะห ์ความสัมพันธ ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps )  และพฤติกรรมการท ่อง เที่ ยวใน

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย พบว่า 

 1)  ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการ (7Ps) โดยรวมมีผลต่อการเลือกประเภท

ของสถานที่ท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการท่อง

เทีย่ว งบประมาณทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว การเลอืก

ลกัษณะทีพ่กัแรม และการเลอืกซือ้สนิค้าทีร่ะลกึ

    2)  ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มผีลต่อ

ความถี่ในการท่องเที่ยว การเลือกประเภทของ

สถานทีท่่องเทีย่ว ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว 

งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว การเลือก

ลกัษณะทีพ่กัแรม และการเลอืกซือ้สนิค้าทีร่ะลกึ 

    3)  ปัจจยัด้านราคามผีลต่อระยะ

เวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว งบประมาณทีใ่ช้ในการ

ท่องเทีย่ว การเลอืกลกัษณะทีพั่ก

แรม และการเลอืกซือ้สนิค้าทีร่ะลกึ 

    4)  ปัจจัยด้านสถานที่/ช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายมีผลต่อการเลือกประเภทของ

สถานทีท่่องเทีย่ว ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว 

งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว และการเลือก

ลักษณะที่พักแรม 

    5)  ป ัจจัยด ้ านการส ่ ง เสริม 

การตลาดมีผลต่อการเลือกประเภทของสถานท่ี

ท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช ้ในการท่องเที่ยว  

งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว และการเลือก

ซื้อสินค้าที่ระลึก 

    6) ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อ

ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวและการเลือก

ลักษณะที่พักแรม 

   7) ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อ

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว งบประมาณทีใ่ช้

ในการท่องเทีย่ว และการเลอืกลกัษณะทีพ่กัแรม 

   8) ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ

มีผลต ่อ ระยะเวลาท่ีใช ้ในการท ่องเ ท่ียว  

งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว การเลือก

ลกัษณะทีพ่กัแรมและการเลอืกซือ้สนิค้าทีร่ะลกึ

   

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถอภิปราย

ผล ได้ดังต่อไปนี้

 1)  พฤตกิรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศ

ของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย โดยส่วนมากนิยม

เลือก ทะเลและเกาะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนกุล ฤกษ์จริจุมพล (2558)ได้ท�าการศึกษา

งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความ

ต้องการในการท่องเท่ียวเชงิส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม

แอคทีฟบีชของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย พบว่า 

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

ชอบ ได้แก่ เที่ยวธรรมชาติ เช่น ทะเล และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาวดี พยัคฆโส 

(2554) ท�าการศึกษางานวิจัยเรื่องพฤติกรรม 

และทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีมีต่อ

การเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า 

กิจกรรมหลักของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย คือ  

การไปชายทะเล นิยมแหล่งท่องเท่ียวแบบ

นันทนาการ/บันเทิง อีกทั้งข้อเสนอแนะการ 

ท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังมีนักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซียบางคนต้องการให้มีกิจกรรมบริเวณ

ชายหาดมากกว่านี้ รวมถึงการมีเครื่องเล่น หรือ

สวนสนุกบริเวณชายหาดด้วย
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 2)  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยมากที่สุด คือ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์

โดยความแปลกและแตกต่างของสถานทีท่่องเทีย่ว

อยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งประเทศไทยยังเป็น

ประเทศทีม่คีวามหลากหลายของสถานทีท่่องเทีย่ว 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาภรณ์ ฮาร์ล 

(2557) ทีท่�าการศกึษางานวจิยัเรือ่งปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการตดัสินใจเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า แรงจูงใจ

ปัจจัยด้านสถานที่ท ่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

ซึ่งผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับ 

ความหลากหลายของสถานทีท่่องเทีย่วมากทีส่ดุ

และสอดคล้องกบังานวจิยัของสกุญัญา ไพรนิทร์ 

(2551) ที่ท�าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอ�าเภอ

ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ความคิดเห็น 

ท่ีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด

คือ บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมา

คือ ความหลากหลายของสถานที่

 3)  นกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยีมคีวามคดิเหน็

ต่อปัจจัยด้านบุคลากรของประเทศไทยอยู่ใน

ระดับมากในด้านพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถ

ในการบริการดูแลนักท่องเที่ยวดีพนักงานมี

ความเป็นกันเองมารยาทดี แต่ในทางกลับกัน

ทางด้านภาษานักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต้องการ

ให้พนักงานในธุรกิจบริการพัฒนาและปรับปรุง

ภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซียสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ธนกฤต ยิ่งยง (2557) ที่ท�าการ

ศึกษางานวิจัยเรื่องแรงจูงใจ พฤติกรรม และ

ประเภทการท่องเท่ียวเมอืงพทัยาของนักท่องเท่ียว

ชาวรัสเซีย พบว่า ชาวเมืองท้องถิ่นในพัทยายัง

ขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและพบว่า 

มีชาวเมืองพัทยาจ�านวนน้อยมากท่ีสามารถใช้

ภาษารัสเซียในการสื่อสารหรือให้บริการข้อมูล

แก่นักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย อีกท้ังชาวรัสเซีย 

ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งส่ง

ผลท�าให้นักท่องเท่ียวชาวรัสเซียไม่สามารถเข้า

ถึงข้อมูลข่าวสาร หรือได้รับบริการด้านข้อมูลได้

ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีผู้บริการสามารส่ือสารและ

ให้ข้อมูลเป็นภาษารัสเซียได้และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จิรวดี ขาวทอง (2555) ได้ท�า 

การศึกษางานวิจัยเร่ืองลู ่ทางการให้บริการ 

ด้านการท่องเท่ียวส�าหรับนักท่องเท่ียวรัสเซีย 

ในจงัหวดัภเูกต็ พบว่า ประเทศไทยยงัขาดแคลน

บคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการสือ่สาร

ทักษะภาษารัสเซีย

 4) นักท่องเท่ียวชาวรัสเซียมีความคิด

เห็นต่อปัจจัยด้านสถานที่และช่องทางการจัด

จ�าหน่ายของประเทศไทยอยู่ระดับมากในด้าน

การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก/รายการน�า

เที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศรัสเซีย 

เนื่องจากเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่สื่ออินเทอร์เน็ต

สามารถเข้าถงึทกุคนทัว่โลก ท�าให้สามารถค้นหา

ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี 

ท่องเที่ยว ที่พักแรม และร้านอาหาร เป็นต้น  

ซึ่งควรจะใช้ประโยชน์ด้านน้ีในการส่งเสริม 

การตลาดการท่องเท่ียวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษากร ชูเลม็ด 

(2557) ที่ท�าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อ
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อินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ต่างชาตใินอ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พบว่า นักท่องเที่ยวมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 

เพือ่การท่องเทีย่วโดยเฉลีย่ 7-10 ครัง้ต่อสปัดาห์ 

วันละมากกว่า 3 ชั่วโมง

 5) นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีความคิด

เห็นต่อปัจจัยด้านราคาของประเทศไทยอยู่ใน

เกณฑ์ระดับมาก โดยราคาอาหาร ราคาที่พัก 

และราคาโดยสารเครื่องบินในการเดินทาง 

มาประเทศไทยมีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับ 

ค่าครองชีพของชาวรัสเซียซึ่งสูงกว่าค่าครองชีพ

ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สถานทูตกรีซ (2557) ที่ท�าการศึกษาพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย พบว่า นักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซียจะพิจารณาความสามารถการ 

จ่ายเงินในการท่องเที่ยวเป็นอันดับสอง รองจาก

การพิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป

 6) พฤตกิรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย

ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย คือ นิยมเลือก 

ซ้ือสินค้าที่ระลึกประเภทสุขภาพ ได้แก่ ชา  

ยาดม สมุนไพร ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ  

นภาวด ีพยคัฆโส (2554)เรือ่งพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว

ชาวรัสเซีย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชอบ 

ซื้อผ้าไหม ซึ่งเป็นค้าประเภทอุปโภคอาจเป็น 

เพราะงานวิจัยท�ามาหลายปี และทัศนคติของ 

นกัท่องเทีย่วได้เปลีย่นแปลงไป อกีทัง้ในระยะหลงั

ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสุขภาพและสมุนไพรไทย 

มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการท่องเท่ียว  

มีดังนี้

  - การปรับปรุงการคมนาคมขนส่ง

สาธารณะส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเช่น  

มีข้อมูลตารางการเดินรถประจ�าทางบริเวณ

สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 

ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต้องการข้อมูล

การเดินทางด้วยตัวเอง

  -  ค ว ร มี ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า

พนักงานโรงแรม และมัคคุเทศก์ ให้สามารถ

สื่อสารภาษารัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีพบว่า ความรู้ความ

สามารถด้านภาษารสัเซยีของพนกังานพนกังาน

บริการมีน้อย

  -  บริษัทน�าเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และ

ธุรกิจร้านอาหาร ควรมีการสร้างสื่อออนไลน์  

เพื่ อใช ้ ในการติดต ่อ ส่ือสารนักท ่องเ ท่ียว 

ชาวรัสเซียโดยตรง ซึ่งนอกจากจะน�ารายได้สู ่

คนไทยโดยตรงแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้สินค้า

และบริการราคาถูกลง นอกจากน้ีนักท่องเท่ียว

ไม่โดนหลอกหรือบังคับให้ซื้อรายการน�าเท่ียว 

ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัทีพ่บว่า นกัท่องเทีย่ว

ชาวรัสเซียต้องการติดต่อผู ้ประกอบการการ 

ท่องเที่ยวโดยตรง

  -  การหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มี

เอกลกัษณ์และมคีวามน่าสนใจ เพือ่ให้นกัท่องเทีย่ว

กลับมาเที่ยวซ�้า หรือการปรับรูปแบบรายการ 

น�าเที่ยวให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจาก 

ชาวรัสเซียชอบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ  

ควรปรับให้มีกิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียว 
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มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังท�าให้นักท่องเที่ยว

ขยายเวลาพ�านักในประเทศไทยมากข้ึน 

ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวจิยัทีพ่บว่า นกัท่องเทีย่ว

ชาวรัสเซียต้องการให้มีการหาสถานที่ใหม่ๆ ใน

การท่องเที่ยว รวมถึงมีสถานที่ท�ากิจกรรม

ระหว่างการท่องเที่ยวด้วย

 - การก�ากับดูแลและกวดขันผู้ประกอบ

ธรุกจิท่องเทีย่วและมคัคเุทศก์ผดิกฎหมายอย่าง

จริงจัง เพราะท�าให้การท่องเที่ยวประเทศไทย 

ได้รับความเสียหายไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยที่พบว่า มีมัคคุเทศก์ที่ประพฤติตน 

ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

-การสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยว

ชาวรัสเซีย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (บริษัท 

ท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสินค้าที่ระลึก) 

รวมถึงเจ ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อร ่วมกันพัฒนา 

การท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 

ให้ยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มีวัตถุประสงค์ย่อย เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล 2) พัฒนารูปแบบ

ของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล 

3) พัฒนาการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่

อาชีพอย่างสากลและ 4) ศึกษาผลการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ

ผู ้บริหารในการก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับหลักสูตร ผู้บริหารระดับคณะและ 

ผู ้บริหารระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยการเลือก 

แบบเจาะจง จ�านวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ 1) แบบประเมินปัจจัยท่ีส่งผลต่อนักศึกษา

ใ น ก า ร ก ้ า ว สู ่ อ า ชี พ อ ย ่ า ง ส า ก ล  2 )  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น รู ป แ บ บ ข อ ง ร ะ บ บ ธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 

เพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล 3) แบบประเมินระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล

และ 4) แบบประเมินการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว

 ผลการวิจัยพบว ่า 1) ป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อนักศึกษาในการก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากล  

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการ 

ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก3) การพัฒนาระบบธุรกิจ
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อัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและ 

4) การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามีความเหมาะสมอ

ยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค�ำส�ำคัญ:ระบบธุรกิจอัจฉริยะ , การก้าวสู่อาชีพอย่างสากล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ABSTRACT

The main purpose of this research was to develop the business intelligence 

system forsupporting the administrations’ decision making to access occupation 

internat ional ly for students of Rajamangala Universi ty of Technology and  

sub-objectives were 1)to investigate the factors affecting the students to enter 

occupation internationally,(2) to develop the business intelligence system model  

for supporting students’ decision making to access occupation internationally,  

(3) to develop of business intelligence system forsupporting students’ decision making 

to access occupation internationallyand 4)to evaluate the usage of the developed 

business intelligence system for supporting Rajamangala University of Technology 

students’ decision making to access occupation internationally . The samples with 

purposive sampling included 67 comprised experts, curriculum administrators, faculty 

administrators and university administrators. The instruments were 1) the test for 

effecting decision making to access occupation internationally. 2) The development 

evaluation the model of business intelligence system for decisions support accessing 

occupation internationally. 3) The development evaluation the system of business 

intelligence decisions support accessing occupation internationally and 4) the system 

usageevaluation of business intelligence decisions support accessing occupation 

internationally for the students. The data were analyzed by Mean, Standard Deviation 

and One-way ANOVA Analysis of Variance.

 The research found that 1) the factors evaluation involved in decision making  

to access occupation internationally was appropriated in highest level. The development 

evaluation the model of business intelligence wereappropriated in high level. 3) The 

development evaluation the system of business intelligence were appropriated in  
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highest level and 4) the system usageevaluation of business intelligence decisions 

support accessing occupation internationally for the students was appropriated  

in highest level.

Keywords :Business Intelligence System; OccupationInternationally; Rajamangala 

University of Technology 

บทน�า

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง  

ผู ้บริหารของมหาวิทยาลัยจึงจ�าเป็นที่ต ้องใช้ 

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

( I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  a n d 

Communication: ICT) เข้ามาเป็นเครื่องมือ 

หรอืมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุการบรหิารจดัการ 

และการตดัสินใจทีม่คีวามถกูต้อง รวดเรว็ อย่าง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติปี 2542 ในหมวดที่ 5 กล่าวถึง 

การบริหารและการจดัการศกึษา ในมาตราที ่36 

วรรค 2 ได้ กล่าวว่าให้สถาบันการศึกษาด�าเนิน

กจิการได้โดยอสิระสามารถพฒันาระบบบรหิาร 

และการด�าเนินงานเป็นของตนเอง (กระทรวง

ศกึษาธิการ, 2542) หรอืในแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2556-2559 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุน

การบ ริหารจัดการและการบริการโดยมี

เป ้ าประสงค ์คื อมี คลั งข ้ อมู ลและระบบ

สารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการและการบรกิาร

ด้านการศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)  

ดั งนั้ นการมี ระบบการบริหารจัดการที่ มี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ในระดับต่างๆ สามารถตัดสินใจมีความถูกต้อง 

รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการบริหารงานภายใน

มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือหนึ่ง

ท่ีนิยมใช้ในองค์กรธรุกจิเพือ่สนับสนุนการตดัสิน

ใจและเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพคือ ระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence :BI)  

ซึง่เป็นระบบท่ีช่วยในการรวบรวม เชือ่มโยง และ

น�าเสนอข้อมูลในหลายๆ มิติ ท�าให้ได้ค�าตอบ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นแนวโน้ม 

ซึ่งจะน�าไปสู ่โอกาสการตัดสินใจท่ีถูกต ้อง

แม่นย�าและรวดเร็ว(วิทยาพรพัชรพงศ์, 2549;  

ระวีวรรณ แก้ววิทย์, และศรีสมบัติ แวงชิน, 

2554:160-165)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายท่ีส�าคัญของ

ทุกๆ มหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่ส�าเร็จ

การศึกษาแล้วมีงานท�าและมีความสามารถใน

อาชีพอย่างสากล เพราะเปรียบเสมือนเป็นการ

ผลิตผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สถานประกอบการและสามารถร่วมงานกับ 

ผู้อื่นในระดับสากลได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลเป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตสู ่สถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน(มาเรียม นะมิ, 

2549;ธิติมา พลับพลึง และคณะ, 2551) ดังนั้น
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การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษา

ก่อนส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตให้สามารถ 

ก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลได้ จ�าเป็นที่ผู ้บริหาร

ระดับต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะต้องทราบ

ปัจจัยใดที่มหาวิทยาลัย ควรพัฒนานักศึกษา

หรือแก้ไขส่งผลให้ผู ้บริหารในระดับต่างๆ 

สามารถตัดสินใจ วางแผนหรือด�าเนินการ  

เพือ่ให้นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัสามารถก้าวสู่

อาชีพอย่างสากลได้

ดังนั้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล สามารถบรรลุเป้าหมายในการผลิต

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท�าและ 

มีความสามารถในอาชีพอย่างสากล รวมถึง 

ผู ้บริหารในระดับต่างๆ สามารถวิเคราะห์ 

วางแผน ตัดสินใจ น�าไปสู ่การด�าเนินการ 

ที่มีความถูกต้องและรวดเร็วเพื่อสนับสนุนเป้า

หมายของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของข้อมูล 

จากระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และข้อมูล

สนับสนุนจากภายนอกแหล่งต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้

ศึกษาการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ด ้วยกระบวนการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เพื่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค ์หลัก 

เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน 

การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ

อ ย ่ า ง ส า ก ล ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เทคโนโลยรีาชมงคล โดยมวีตัถปุระสงค์ย่อยดงัน้ี

 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก้าวสู่

อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

 2) เพื่อพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้

บริหารในการก ้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 3) เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการ

ก ้ า ว สู ่ อ า ชี พ อ ย ่ า ง ส า ก ล ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 4) เพื่อศึกษาผลการใช้งานระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้

บริหารในการก ้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้บริหาร

ระดบัหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัคณะและผูบ้รหิาร

ระดบัมหาวทิยาลยั ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิและผู้ทรงคุณวุฒิ

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั จ�านวน 67 

คน จ�าแนกเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และผูท้รง

คณุวฒุด้ิานการบริหารการศกึษาจ�านวน 17 คน 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ผูใ้ช้บณัฑติจากสถานประกอบการ จ�านวน 20 คน 

และผู ้บริหารระดับหลักสูตร ผู ้บริหารระดับ 

คณะ และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ของ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

จ�านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย จ�าแนกตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 1.  แบบประเมินปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการ

ก้าวสูอ่าชพีอย่างสากลของนักศึกษามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล

 2. แบบประเมินการพัฒนารูปแบบของ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 3. แบบประเมินการพัฒนาระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 4. แบบประเมินการใช้งานระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินทั้ง 4 

ฉบับ โดยเสนอผู ้ เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน 

พจิารณาความสมบรูณ์ ความถกูต้องและความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าความสอดคล้อง

ของแบบประเมิน ค�านวณหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องรวมทัง้ฉบบั (Index of Item Objective 

Congruence :IOC) มีค่าเท่ากับ 0.96, 0.94, 

0.96 และ 0.94 ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติพิรรณนา โดย

การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

หาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มโดย

ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA)

ขั้นตอนการวิจัย

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา โดยผู้

วจิยัได้ก�าหนดขัน้ตอนในการด�าเนนิการวจิยัดงันี้

 1.  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการก้าว

สู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

 2.  จัดท�าร่างปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการก้าว

สู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาและประชุม

กลุ่มย่อย ซึง่ประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบ

การ อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า จ�านวน 15 คนและ

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย

 3. สร้างเครื่องมือส�าหรับประเมินความ

เหมาะสมของปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพ

อย่างสากลของนักศึกษาและน�าแบบประเมิน

ความเหมาะสมไปใช้กับกลุ ่มตัวอย่างผู ้ทรง

คุณวุฒิ (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ) 

จ�านวน 20 คน

 4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน

และวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้โดยใช้สถติ ิค่าเฉลีย่และ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสรปุปัจจยัซึง่ส่งผล

ต่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา
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 5. การพัฒนารูปแบบของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ระบบธุรกิจ

อจัฉรยิะ ระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสนิใจ และ

ศึกษาโครงสร้างของระบบสารสนเทศทั้งภาย 

ในและภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการก้าวสู่อาชีพ

อย่างสากลของนักศึกษา 

 6. จัดท�าร่างรูปแบบของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษา

 7. สร้างเครื่องมือส�าหรับประเมินความ

เหมาะสมรูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารใน

การก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาและ 

น�าแบบประเมินความเหมาะสมไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร และด้านการบริหารการศึกษา) 

จ�านวน 12 คน

 8. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน

ความเหมาะสมรปูแบบของระบบธรุกิจอจัฉรยิะฯ 

และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผล 

การประเมินรูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร 

ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

 9. การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารใน

การก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษา 

โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ

และขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ

 10. ออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษา โดยในงานวิจัยนี้ได้อาศัยหลักการ  

ขั้นตอนตามรูปแบบ ADDIE Model มาเป็น

แนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ 

(Design and Development System)  

ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) วิเคราะห์ 

(Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การ

พัฒนา (Development) 4) การน�าไปทดลองใช้ 

( Implementat ion)  5)  การประเมินผล 

(Evaluation)(มนต์ชัย เทียนทอง ,2545) โดยใน

ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle : SDLC)

 11.  น�าระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ ท่ีพัฒนา

ขึ้นมาทดสอบระบบ โดยใช้วิธีการทดสอบ 

Blackbox Testing 

 12. สร้างเคร่ืองมือส�าหรับการประเมิน

การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ และน�าแบบ

ประเมินไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู ้ทรงคุณวุฒิ 

(ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จ�านวน 5 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบ

 13.  เกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบประเมนิ

การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ และวิเคราะห์

ข้อมลูท่ีได้โดยใช้สถติ ิค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน สรุปผลการประเมินการพัฒนา 
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ระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ และปรับปรุงระบบธุรกิจ

อัจฉริยะฯ ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ

  14. การศึกษาผลการใช้งานระบบ

ธรุกิจอัจฉริยะเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจส�าหรบั

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นกัศกึษา โดยผูว้จิยัได้ด�าเนนิการจดัท�าคูม่อืการ

ใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพ 

อย่างสากลของนกัศกึษาส�าหรบัผูใ้ช้ และแนะน�า

การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ ที่พัฒนาข้ึน 

ให้กบักลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นผูบ้รหิาร 3 ระดบั ได้แก่ 

1) ระดบักรรมการบรหิารหลกัสตูร 2) ระดบัคณะ 

และ3) ระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได ้ทดลอง 

ใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

  15. น�าแบบการประเมินการใช้งาน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นน�ามา

เก็บข้อมลูกับกลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย ผูบ้รหิาร

ทั้ง 3 ระดับ จ�านวน 30 คนซึ่งได้ทดลองใช้ระบบ

ธรุกิจอจัฉริยะฯ แล้ว และวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้โดย

ใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

  16. สรุปผลการประเมินการใช้งาน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากล

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผลการวิจัย

 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร 

ในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลผูว้จิยัใช้เกณฑ์

การแปลความหมายดังน้ี(ประคอง กรรณสูต, 

2542) 

 4.50 – 5.00 หมายถึงมีระดับความ

เหมาะสมมากที่สุด 

 3.50 – 4.49 หมายถึงมีระดับความ

เหมาะสมมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึงมีระดับความ

เหมาะสมปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึงมีระดับความ

เหมาะสมน้อย

1.00 – 1.49 หมายถึงมีระดับความ

เหมาะสมน้อยที่สุด

โดยแบ่งผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยรายละเอียดดังนี้

 1.	 ผลการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการ

ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักศึกษาในการก้าวสู่

อาชีพอย่างสากลของนักศึกษาแสดงดังรูปที่ 1

 โดยผลการวิเคราะห์เอกสารและการ

จัดการประชุมกลุ่มย่อยได้ปัจจัยซึ่งส่งผลต่อ 

การก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษา  

ตามขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 3 ปัจจัยหลัก

ประกอบด้วย (1) ความสามารถด้านภาษา

องักฤษซึง่มปัีจจยัย่อยประกอบด้วย(1.1) ทกัษะ

การอ่าน (1.2) ทักษะการเขียนและ (1.3) ทักษะ

ภาษาในการสื่อสาร(2) ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีปัจจัย

ย่อยประกอบด้วย (2.1) ทักษะด้านฮาร์ดแวร์ 

(2.2) ทกัษะด้านซอร์ฟแวร์และ (2.3) ทกัษะด้าน

อินเทอร์เน็ต(3) ความสามารถด้านวิชาชีพ 
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มีปัจจัยย่อยประกอบด้วย (3.1) ทักษะด้าน

วชิาชพีบงัคบัและ (3.2) ทกัษะด้านวชิาชพีเลอืก

 ซึ่งปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้านเป็นตัวก�าหนด

ความสัมพันธ์กับข้อมูลที่จะน�าไปเป็นส่วนท่ี

ส�าคัญในการจัดท�ารายงานเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจ โดยที่ข้อมูลที่รองรับปัจจัยในแต่ละ

ด้านจะต้องเป็นข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์และ 

เป็นรูปแบบและระบบเดียวกัน ผลการประเมิน

ความเหมาะสมของปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้าน ภาพ

รวมมีระดับความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก

ที่สุด( = 4.91, S.D.=0.55)

รูปที่	1 ปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

 2.	 ผลของการพัฒนารูปแบบของ

ระบบธรุกจิอจัฉรยิะเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจ

ส�าหรบัผูบ้รหิารในการก้าวสูอ่าชพีอย่างสากล

ของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้น แสดงดังรูปที่  2 

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ (1) ส่วนการเตรียม

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา 

หลักสูตร ทะเบียน เกณฑ์การตัดสินใจ (2)  

ขั้นตอนกระบวนการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

ประกอบด้วย (2.1)การจัดเตรียมข้อมูลส�าหรับ

การน�าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลโดยกระบวนการ 

ETL (Extract TransformLoad) (2.2) ออกแบบ

คลังข้อมูล (Data Warehouse Design) โดยใช้

คลังข้อมูลแบบ Star Schema (2.3) การจัดท�า

ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลหลายมิติ (Cube) 

(2.4) การน�าเสนอรายงานใน 3 ลักษณะคือ 

(2.4.1) รูปแบบรายงาน (Reporting Tools) 

(2.4.2) รายงานการวิเคราะห์ (Analysis Tools) 

และ (2.4.3) รายงานข้อมลูแนวโน้ม (Forecasting 
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Tools) (3) การตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร

เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษาในแต่ละระดับการบริหารจากรูปแบบ

ของระบบที่พัฒนาผลการประเมินความเหมาะ

สมของรูปแบบในทุกด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิโดย

ภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู ่ในระดับ

มาก( = 4.48, S.D.=0.21)

รูปที่	2 รูปแบบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร

ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

 3.	 ผลของการพัฒนาระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ

ผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษา

 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา  

ที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาตามรูปแบบของระบบธุรกิจ

อจัฉรยิะฯ ตามผลลพัธ์ของวตัถปุระสงค์การวจิยั

ข้อที่  2 โดยข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร 

ข้อมูลงานทะเบียน และเกณฑ์การตัดสินใจ 

ที่ใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิซึ่งสอดคล้องกับ

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ และโปรแกรมท่ีใช้

เป็นเคร่ืองมอืในการวจิยัคร้ังน้ีคอื Open Source 

Pentaho BI Suiteตัวอย่างผลลัพธ์รายงานจาก

การท�างานของระบบทีพ่ฒันาขึน้แสดงดงัรปูที ่3
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รูปที่	3	รูปแบบรายงานข้อมูลแนวโน้ม

ที ่3 เป็นตวัอย่างรายงานข้อมลูแนวโน้ม

ซึ่งแสดงปัจจัยด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ที่เข้าศึกษาระหว่างปี2554-2557โดยแสดง

จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดในหลักสูตร 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด และนักศึกษา 

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์ผ่านดังกล่าวน�ามา 

จากข้อมลูเกณฑ์การตดัสนิใจในแหล่งข้อมลูของ

ระบบ

 ซึง่ระบบธรุกจิอจัฉรยิะทีพ่ฒันาผูว้จิยัได้

ด�าเนนิการออกแบบรายงานสอดคล้องกบับรบิท

การบริหารงานในแต่ละระดับโดยระบบธุรกิจ

อัจฉริยะสามารถให้ผู ้ใช้งานในแต่ละระดับ

สามารถด�าเนนิการจดัท�ารายงานทีเ่หมาะสมกบั

บริบทการบริหารภายใต้ข้อมูลที่ได้ด�าเนินการ

ออกแบบและก�าหนดได้ด้วยตนเอง ผลการ

ประเมินความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 

มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( = 4.63, S.D.=0.22)

4.ผลการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร

ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 ผลการประเมินการใช้งานระบบของ 

ผูบ้รหิารระดบัหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัคณะ และ

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยแสดงผลการวิจัย 

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	 1	ผลการประเมินการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผู้บริหำร

หัวข้อกำรประเมิน

หลักสูตร คณะ มหำวิทยำลัย

S.D.
แปล

ผล
S.D.

แปล

ผล
S.D.

แปล

ผล

ด้ า น ที่  1 . ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ

ธุรกิจอัจฉริยะเพื่ อสนับสนุน

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร

4.31 0.37 มาก 4.26 0.35 มาก 4.72 0.18 มาก

ที่สุด

ด้านที่ 2. รูปแบบรายงานของ

ระบบธรุกจิอจัฉรยิะเพือ่สนบัสนนุ

การตัดสินใจในการบริหาร

4.73 0.46 มาก

ที่สุด

4.80 0.42 มาก

ที่สุด

4.80 0.45 มาก

ที่สุด

ด้านที่  3 .  ความถูกต้องของ

รายงานระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 

ในการบริหาร

4.53 0.52 มาก

ที่สุด

4.50 0.53 มาก

ที่สุด

4.70 0.41 มาก

ที่สุด

ด้านที่  4 .การนำาระบบธุร กิจ

อั จ ฉ ริ ย ะ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร 

ตัดสินใจไปใช้งานในการบริหาร

4.87 0.27 มาก

ที่สุด

4.85 0.32 มาก

ที่สุด

4.85 0.34 มาก

ที่สุด

 จากตารางที่  2 ผลการประเมินการ 

ใช ้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน 

การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ

อ ย ่ า ง ส า ก ล ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลโดยภาพรวมรายด้านจาก

กลุ่มผู ้บริหาร 3 กลุ่มคือ (1) ผู ้บริหารระดับ

หลักสูตรจ�านวน 15 คน (2) ผู้บริหารระดับคณะ 

จ�านวน10 คน(3) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 

จ�านวน5 คนพบว่า ด้านที่ 1 การใช้งานระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ

บริหาร ผู้บริหารระดับหลักสูตรและผู้บริหาร

ระดับคณะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

( =4.31, S.D.=0.37, =4.26, S.D.=0.35)

ตามล�าดับและในผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 

มีความเหมาะอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72, 

S.D.=0.18) ด้านที่ 2 รูปแบบรายงานของระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน 

การบริหาร พบว่า ผู ้บริหารระดับหลักสูตร  
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ระดบัคณะและมหาวทิยาลยั มคีวามเหมาะสมอ

ยู่ในระดับมากที่สุด ( =473, S.D.=0.46, 

=4.80, S.D.=0.42, =4.80,S.D.=0.45)  

ตามล�าดับด้านที่ 3 ความถูกต้องของรายงาน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ในการบริหารพบว่า ผู ้บริหารระดับหลักสูตร

ระดบัคณะและมหาวทิยาลยั มคีวามเหมาะสมอ

ยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53, S.D.=0.52, 

=4.50, S.D.=0.53, =4.70, S.D.=0.41) 

ตามล�าดับด้านที่ 4 การน�าระบบธุรกิจอัจฉริยะ

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้งานในการ

บริหารพบว่า ผู ้บริหารระดับหลักสูตร ระดับ 

คณะและ ระดับมหาวิทยาลัย มีความเหมาะ

สมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.87, S.D.=0.27, 

=4.85,S.D.=0.32, =4.85, S.D.=0.34) 

ตามล�าดับ

 จากการน�าผลการใช้งานของผู้บริหาร 

ทั้ง 3 กลุ่ม มาหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างกลุ ่มโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (One-way ANOVA)ทีร่ะดบันยัส�าคญั

ทางสถิติที่ 0.01 พบว่าผู ้บริหารทั้ง 3 กลุ ่ม

สามารถใช้งานระบบ	ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่แตก

ต่างกันซึ่งหมายถึงระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนนั้น

สามารถรองรับการใช้งานของกลุ ่มผู ้บริหาร 

ทั้ง 3 ระดับได้เป็นอย่างดี โดยไม่จ�าเป็นจะต้อง

พัฒนาระบบแยกเพ่ือใช้งานเฉพาะผู ้บริหาร

แต่ละกลุ่ม

อภิปรายผล

 การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารใน 

การก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

 1.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการก้าวสู่อาชีพ

อย ่างสากลของนักศึกษา โดยภาพรวมม ี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ซึง่ประกอบ

ด้วยปัจจัยหลัก 3 ด้านดังน้ี (1) ด้านความ

สามารถด้านภาษาอังกฤษ (2) ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(3) ความสามารถด้านวชิาชพี ซึง่ปัจจยัทัง้ 3 ด้าน

เป็นตวัก�าหนดความสัมพนัธ์กบัข้อมลูท่ีจะน�าไป

เป็นส่วนที่ส�าคัญในการจัดท�ารายงาน ในการ

พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพ 

อย่างสากลของนักศึกษาโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา

ระบบให้เป็นเคร่ืองมือส�าหรับผู้บริหารใช้ใน 

การสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับการพัฒนา

นักศึกษาให ้สามารถท�างานได ้ในอาชีพท่ี

ต้องการท้ังในประเทศและต่างประเทศตรง 

ตามความต้องการของสถานประกอบการ  

ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาก่อนที่จะ

ส�าเร็จการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสในการแข่ง

กันให้กับนักศึกษา โดยสอดคล้องกับงานวิจัย

ของธิติมา พลับพลึง และคณะ (2551) ซึ่งได้

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีงานท�า

ของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน

บัณฑิตคณะบริหารธุ รกิจ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัย 

พบว่า บณัฑติแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจัย

ที่มีผลต่อการมีงานท�าของบัณฑิต คือ การมี

บุคลิกภาพท่ีดี  ความคิดริ เริ่มสร ้างสรรค ์  
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เชื่อมั่นในตนเอง และมีความรู้และทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของ 

ผู ้ ใช ้บัณฑิตที่มีต ่อบัณฑิต ผู ้ ใช ้บัณฑิตม ี

ความพึงพอใจในตัวบัณฑิตด้านจริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นอันดับหนึ่ง และ 

รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความ

สามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความ

สามารถในวิชาชีพ ด้านการพัฒนาตนเอง และ

ความรูค้วามสามารถทางวชิาการตามล�าดบัและ

สอดคล้องกับรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 

2557 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ,2557) ซึ่งพบว่า ความสามารถ 

ที่ช่วยให้บัณฑิตมีงานท�าจากการส�ารวจบัณฑิต 

จ�านวน 2,173 คน ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์(ร้อย

ละ 52.86) และภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ 4.52)

 2.  ผลการพฒันารปูแบบของระบบธรุกจิ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู ้บริหารในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของ

นักศึกษา มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก  

ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการ

ก�าหนดแหล่งข้อมูลเป็นส่วนของข้อมูลหลัก 

ในการน�าเข้าสู ่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ซึ่งได้แก่

ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ความสามารถ 

ด้านภาษาองักฤษ ความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และความสามารถ

ด้านวิชาชีพในหลักสูตรที่ศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการ

ก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา ส่วนที่  

2 เป็นส่วนของกระบวนการของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะและส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของการน�า

รายงาน แนวโน้มต่างๆ จากกระบวนการของ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะน�าเสนอต่อผู ้บริหารของ

มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในการจดัการทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนการก้าวสู่

อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา

 3.  ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพ

อย่างสากลของนักศึกษา โดยการออกแบบและ

พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะในงานวิจัยนี้เป็นไป

ตามกระบวนการจัดท�าระบบธุรกิจอัจฉริยะซึ่ง

สอดคล้องกบั Mohammad Hassan Falakmasir 

และคณะ(2010 ) ซึ่งได้น�าเทคนิค Business 

Intelligence (BI) มาประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูล

ของระบบ e-Learning ในการพัฒนาเคร่ืองมือ

ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ของ 

ผู้เรียนกับสภาพแวดล้อมโดยประยุกต์เทคนิค

ของ Business Intelligence (BI) และ On Line 

Analytical Processing (OLAP)

 4.  ผลการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารใน

การก ้าวสู ่อาชีพอย ่างสากลของนักศึกษา 

จากผลการวจิยั การใช้งานในแต่ละกลุม่ผูบ้รหิาร 

ท้ัง 3 ระดับ กล่าวคือ ระดับหลักสูตรระดับ 

คณะและระดับมหาวิทยาลัยการน�าระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้งานใน

การบริหารในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุดซึ่งเป ็นข ้อมูลในการพัฒนา

นักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษาให้มีความพร้อม

ในการท�างานตามอาชีพของตนเองท่ีเรียนตาม

หลักสูตรที่ก�าหนด อีกทั้งรายงานที่แสดงผ่าน

ระบบใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้งานใน
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การบริหารจัดการทรัพยากรในระดับหลักสูตร 

คณะมหาวิทยาลัย ที่มีข ้อมูลที่ เชื่อมต่อกัน 

อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาด เพิ่มความ

รวดเร็ว ถูกต้อง ในการน�าเสนอรายงานเพื่อการ

ตัดสินใจของผู ้บริหารแต่ละระดับและเมื่อ

พิจารณาด้านการใช้งานระบบระหว่างกลุ ่ม 

สามารถใช ้งานระบบที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นไม  ่

แตกต่างกันซึ่งการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารใน

การก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษานั้น  

ผลรายงานจากระบบสามารถน�าไปสนับสนุน

การตดัสินใจในการจดัการทรพัยากรเพือ่พฒันา

นักศึกษาในการก้าวสู ่อาชีพอย่างสากลได้ 

สอดคล้องกับ Sirawit Kleesuwan และคณะ 

(Kleesuwan, Falakmasir et al., 2009) ซึ่งได้

วจิยัในส่วนของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย 

พบว่า ในการน�าระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) มาใช้

สนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหารแหล่งเงิน

ทุนงบประมาณในการให้การสนับสนุนและการ

จัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล 

ครอบคลุม กระบวนการ เทคโนโลยีและองค์

ประกอบตลอดจนปัจจัยที่จะน�าพาไปสู่ความ

ส�าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ

 การเตรียมข้อมูลเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ

ของระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็นส่วนที่ส�าคัญมาก 

จะต้องก�าหนดรูปแบบและตรวจสอบความถกูต้อง

ให้ครบถ้วน ดังนั้นการน�าระบบที่พัฒนาไปใช้

งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

แต่ละแห่งจ�าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของข้อมูลก่อนน�าข้อมูลเข้าสู ่ระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเนื่องจากจะส่งผลต่อรายงานของ

ระบบและการสนับสนุนการตัดสินใจของ 

ผู้บริหารในแต่ละระดับ
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การเปรียบเทียบวัฒนธรรมข้ามชาติประเพณีเลี้ยงผีของชนเผ่าลั๊วะ
ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

The	Comparative	of	Cross	National	Spilitual	Cultures	of	Tribal	Lua	Traditionally	
between	China	and	Thailand

หยิน โจวเยี้ยน*, ฐปนี รัตนเลิศ, ชาตรี อัศวจินดาพล, หวัง ยี่เหวิน
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บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษารปูแบบการด�าเนนิพธิกีรรม ความส�าคญัของประเพณี

การเซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทยและเปรียบเทียบรูปแบบประเพณ ี

การไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทย 

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาค

สนาม(Field Survey) และผสมผสานกับการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถอธิบาย

รายละเอียดและขั้นตอนของการวิจัยได ้  3 ขั้นตอน; (1)ศึกษาวรรณกรรมและเนื้อหาที่

เกี่ยวข้อง(Documentary research) (2)รวบรวมข้อมูลโดยเดินทางไป อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเทศไทยและอ�าเภอชางหยวน ประเทศจีน(Field Survey) จากผู้ให้ข้อมูลชาวเผ่าลั๊วะชาวจีนและ

ชาวเผ่าลั๊วะชาวไทย กลุ่มละ 30 คน (3)ท�าการเปรียบเทียบรูปแบบประเพณีการเซ่นไหว้ผีของชนเผ่า

ลัว๊ะชาวจนีและชนเผ่าลัว๊ะชาวไทย มาวเิคราะห์ความเหมอืนและความแตกต่าง ด้วยวิธกีารตรวจสอบ

สามเส้า (Methodological Triangulation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบของการด�าเนินพิธีการของชนเผ่าล๊วะ อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เป็นพิธีกรรมในท้องถิ่น สามวัน แต่ละวันทุกคนที่เป็นชนเผ่าล๊วะจะต้องเข้าร่วม พิธี ตั้งแต่เช้า  

มีการต้มไก่ที่ฆ่าแล้ว และ น�าเกลือ ขนมหวาน เปลือกส้ม พริก น�้าตาล ข้าวสวย ขนุนใส่ในตะกร้า  

จูงวัว ถังเหล้า และเสื่อ เป็นต้น รวมถึงเตรียมของให้หมอผีอีกหน่ึงชุด คือ บุหร่ี ขนมหวาน ดอกไม้ 

เปลือกส้ม ข้าวสารและ ขิง มีการเดินรอบพิธีสี่รอบสองครั้ง ส่วนชนเผ่าลั๊วะ อ�าเภอชางหยวน  

มณฑลยูนนาน ประเทศจีนด�าเนินการโดยรัฐบาลจีนได้จัดประเพณีเล้ียงผีน้ีเป็นงานเทศกาล  

โดยมีการท�าพิธีแค่วันเดียว 
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2. ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห์หาสาเหตุถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ 

ชนเผ่าลั๊วะทั้งสองกลุ ่ม พบว่าถึงแม้ทั้งสองชนเผ่าน้ีมีพิธีกรรมและขั้นตอนการเซ่นไหว้ผีจะมี 

ความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ มีความเคารพต่อธรรมชาติ การบูชาบรรพบุรุษ และพิธีกรรมที่แตกต่างคือ

ประเทศไทยมีความเชื่อว่าการด�าเนินพิธีกรรมดังกล่าวจะท�าให้ชีวิตของคนชนเผ่าลั๊วะมีความสงบสุข

และเจริญก้าวหน้า แต่ประเทศจีนถือว่าพิธีกรรมนี้เป็นการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีซึ่งจะต้องรักษา

เอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วน�าแนวทางนี้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม

แหล่งท่องเที่ยว ส่งผลท�าให้เศรษฐกิจของชนเผ่าลั๊วะดีขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: วฒันธรรมข้ามชาตปิระเพณีเลีย้งผี/ ชนเผา่ลัว๊ะ

ABSTRACT

 This study was aimed to study the religious beliefs, the rituals, the important of the 

tradition of paying respect to the ghosts of Lua ethnics living in the north of Thailand and in 

Yunnan province of China, And comparing the form of paying respect to the ghosts of those 

ethnic groups. The research was qualitative research, collected data by field surveying 

accompanied with relevant study documents. The researchers described the details and 

the procedures in 3 steps: (1) Study of literature and related content (2) Data collection by 

travel to Hod District, Chiang Mai,Thailand and Changyuan, China Field Survey of 30 Chinese 

and 30Thai Lua. (3) Comparison of the traditions of Tribal Lua Traditionally between China 

and Thailand by Methodological Triangulation.

The research found that

1.  The form of the procedure of the activities of Thai Lua at Hod District, Chiangmai, 

Thailand, performed the rite for three days. Each day,every Lua had to attend the ritual which 

began in the morning. There was a boiled chicken that killed and brought with salt, candy, 

orange peels, chili, brown rice, jackfruit in a basket, mats. Including preparations for another 

shaman, cigarettes, candy, flowers, orange peel, rice and ginger. The Chinese Lua in 

Changyuan, Yunnan, China, operated by the Chinese government, organizes this ghost 

tradition as a festival. The ceremony has just one day.

 2.  The result of the comparison analysis for the similarities and difference of the 

beliefs and the rituals of the two groups. It was found that;The similarity were the procedures 
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of the rituals, respected to the nature, the ancesters respected and the rituals which defined 

the same Lua ethnics. For the diffences, Thai Lua beliefs that the rituals assisted them live 

happily and progressively. On the contraly, the Chinese Lua belief that these handed down 

rituals were the way to keep and prolong their culture, tradition. They thought these heritage 

should be handed down further so that the youngsters could study and utilize in their everyday 

life. Moreover, the rituals help promote the tourism and help with the better economic of the 

Lua ethnic.

Key words: Cross National Spilitual Cultures/ Tribal Lua

บทน�า

ชนกลุ่มน้อยของมณฑลยนูนานประเทศ

จีนมี25 ชนชาติ เช่น จ้วง ฮุย แม้ว ทิเบต เย้า ไป๋ 

ว้า น่าซี ตูหลง ลีซอ ปูลาง จัดว่าเป็นมณฑลที่มี

ความหลากหลายมากที่ สุดของประเทศ

จนี(วารสารมณฑลยนูนาน,2009)ซึง่มณฑลชาง

หยวนนัน้เป็นมณฑลทีม่ชีนกลุม่น้อยเผ่าลัว๊ะเป็น

จ�านวนมาก มณฑลหนึ่ง คณะผู้วิจัยจึงมีความ

สนในเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชน

เผ่าลั๊วนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเพณีเลี้ยงผี ส่วนประเทศไทยในจังหวัด

เชยีงใหม่ อ�าเภอฮอดกม็ชีนกลุม่น้อยชนเผ่าลัว๊ะ

อาศัยอยู่ ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนถึงพม่า

ตอนใต้เดินทางมาเรื่อยๆ จนถึงทางเหนือของ

ประเทศไทย ส่วนมากชนเผ่าลั๊วะจะตั้งรากหญิง

อยู่สองแห่งคือ พม่าและจังหวัดเชียงใหม่ของ

ประเทศไทย (เหอผิง,2006)ชนเผ่าลั๊วะของ

ประเทศไทยและชนเผ่าลั๊วะของประเทศพม่า

และชนเผ่าล๊ัวะของมณฑลยูนนานคือชนเผ่า

เดียวกัน (เฉียว ตันหยาง,1966)ชนเผ่าลั๊วะจะ

อาศยัอยู่ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย ล�าพนูและ

ล�าปางทางเหนือของประเทศไทย (วารสาร

มณฑลยูนนาน,2009)อีกทั้งชนเผ่าลั๊วะชาวจีน

และชนเผ่าล๊ัวะชาวไทยท้ังสองกลุ่มน่าจะต้องมี

ความเหมือนและแตกต่างกันอย่างแน่นอน  

ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และการด�าเนิน

ชีวิต(หลงเยียน,2013)

ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ประเพณีและการประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหว้

ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทย 

โดยคณะผู้วิจัยจะท�าการศึกษาความเป็นมา 

ความคิด การด�าเนินพิธีกรรม และเข้าถึงความ

เกีย่วข้องของชนเผ่าล๊ัวะชาวไทยและชนเผ่าล๊ัวะ

ชาวจนีได้ดยีิง่ขึน้ เข้าใจและรู้ถงึแนวคดิพืน้ฐาน

ของการประกอบพธิกีรรมเซ่นไหว้ผี จากการท่ีได้

เปรียบเทียบรูปแบบประเพณีการเซ่นไหว้ผีของ

ชาวจีนแล้วนั้น โดยจะศึกษาถึงสาเหตุของ 

ความเหมือน และความแตกต่างของประเพณี

เซ่นไหว้ผ ีชนกลุม่น้อยล้านนาทีไ่ม่มศีาสนามแีต่

ความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณและภูติผี (สรัสวดี 

อ๋องสกุล,2001)
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาที่มา รูปแบบการด�าเนิน

พิธีการ ความส�าคัญของประเพณีการเซ่นไหว้ผี

ของชนเผ่าลัว๊ะ อ�าเภอชางหยวน มณฑลยนูนาน 

ประเทศจีน และชนเผ่าลั๊วะ อ�าเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม่ ประเทศไทย

 2. เพือ่เปรียบเทียบรูปแบบประเพณกีาร

ไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะ อ�าเภอชางหยวน มณฑล

ยูนนาน ประเทศจีน และชนเผ่าลั๊วะอ�าเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย

การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) คณะผูว้จิยัเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากภาคสนามและผสมผสานกับการ

ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องซึ่งผู ้วิจัยสามารถ

อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนของการวิจัย 

3 ด้านดงัต่อไปนี ้ด้านแรกการศกึษาวรรณกรรม

และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง(Document research) 

โดยผู้วจิยัจะเกบ็รวบรวมข้อมลูท่ีเกีย่วข้องเพือ่ให้

เข้าใจถึงประวัติที่มาของวัฒนธรรมได้เป็นอย่าง

ดี น�าเน้ือหาข้อมูลท่ีได้เป็นหลักพื้นฐานและ 

หาจดุใหม่ๆน�ามาศกึษาเพิม่เตมิ พร้อมทัง้ศกึษา

เปรียบเทียบเกี่ยวกับประเพณีการไหว้ผีอย่าง

ละเอยีด หลงัจากนัน้น�าเอาเนือ้หาทีไ่ด้มาอธบิาย

เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นด้านที่สองผู้วิจัยจะ

ใช้วิธีการลงภาคสนามในสถานที่จริงเพื่อเก็บ
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ข้องมูล โดยผู้วิจัยจะเดินทางไปยังอ�าเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยและเดินทางไปยัง

อ�าเภอชางหยวน ประเทศจีนเพื่อเก็บข้อมูลและ

ส�ารวจในสถานที่จริง พร้อมทั้งเข้าร่วมประเพณี

การเซ่นไหว้ผีในทุกๆขั้นตอนด้วยตนเอง มีการ

ถ่ายภาพ และบันทึกวีดิโอไว้เพื่อให้ง ่ายต่อ

วิเคราะห์และการเปรียบเทียบ อีกทั้งผู้วิจัยยังใช้

การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญั เพ่ือให้

เข้าใจเนื้อหาและวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งโดย 

ผู้วิจัยจะท�าการสัมภาษณ์ชาวเผ่าลั๊วะชาวจีน

และชาวเผ่าลั๊วะชาวไทยกลุ่มละ 30 คนเพื่อให้

ได้ข้อมูลที่แม่นย�าและตรงตามความเป็นจริง

ด้านทีส่ามผูว้จิยัจะด�าเนนิการศกึษาเปรยีบเทยีบ

ประเพณีการเซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีน

และชนเผ่าล๊ัวะชาวไทย เปรียบเทียบความ

เหมอืนและความแตกต่างของชนเผ่าทัง้สองกลุม่

นี้ หลังจากนั้นน�าเอาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาพิสูจน์

และวเิคราะห์ถงึความเหมอืนและความแตกต่าง

ที่เกิดขึ้นของชนเผ่าทั้งสองกลุ่ม โดยใช้วิธีการ

ตรวจสอบสามเส ้าด ้านวิธี รวบรวมข ้อมูล 

(Methodological Triangulation)

ผลการวิจัย

 จากการวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์

เปรียบเทียบพิธีกรรมความคล้ายคลึงกันและ

ความแตกต่างกันของชนเผ่าลั๊วะมีดังนี้

	 1)	ความคล ้ายคลึงกัน	 ประกอบ

ด้วย(1) ความคล้ายคลึงของพิธีกรรมเช ่น  

มีวัตถุประสงค์เดียวกัน วัตถุประสงค์หลักของ

พิธีการมี 2 ข้อ คอืความเคารพต่อธรรมชาต ิและ

ความเคารพบูชาบรรพบุรุษ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้ความเคารพต่อธรรมชาต ิแต่ละครอบครวั

มีความเชื่อในศาสนาดั้งเดิม สภาพแวดล้อม 

ตามธรรมชาติ ภูเขา แม่น�้า สัตว์ พืชและอื่นๆ 

ตลอดจนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีจิต

วิญญาณ มนุษย์ในช่วงต้นรวมถึงชนกลุ่มน้อย 

หลายคนมีประสบการณ์ตามธรรมชาติในแบบ

การเคารพบูชาธรรมชาติ แต่มีการพัฒนาและ 

มีความก้าวหน้าของสังคม บูรณาการของ

วัฒนธรรมข้ามชาติเพราะว่า ชนเผ่าล๊ัวะ อาศัย

อยู่ในเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศไทย 

โดยมีความเชื่อว่าในธรรมชาติมีภูติผีวิญญาณ

สิงสถิตอยู่ และคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อ

การด�ารงชีวิต เทศกาลข้าวใหม่ของชาวลั๊วะเป็น

พิธีการบูชาภูตผี เป็นการเคารพต่อวิญญาณ 

และเป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในธรรมชาติ 

นอกจากนี้ ยังเชื่อในการด�ารงอยู่ของธรรมชาติ

ต่างๆและความเชือ่นีส่้งผลต่อธญัพชืพรรณให้มี

ความอดุมสมบรูณ์ หากไปลบหลู่ผลผลิตในปีน้ัน

จะไม ่ดีนอกจากน้ี ยังมีการบูชาวิญญาณ 

เพื่อแสดงความเคารพต่อวิญญาณและเชื่อว่า 

ในพิธีท้ังหมดควรจะเกี่ยวข้องกับภูตผีวิญญาณ 

และเกรงว่า วิญญาณที่ให้ชีวิตจะน�าความ 

โชคร้ายมาสู่ครอบครัว และความเคารพบูชา

บรรพบุรุษ	 ชาวลั๊วะท่ีอาศัยอยู่ในอ�าเภอชาง

หยวนจะมีเทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีนและ

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลตรุษจีนของชาวฮั่น 

เทศกาลสงกรานต์ของชาวไต แต่ท่ีมีความแตก

ต่างกค็อื ก่อนเริม่กนิข้าวในคนืปีใหม่ พวกเขาจะ

น�าอาหารมาเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษเทศกาลปี

ใหม่ของชาวลั๊วะจะเรียกว่า “woweiding” 

ภายในบ้านของชาวล๊ัวะจะมแีท่นบชูาบรรพบรุุษ 
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ทุกเทศกาลชาวลั๊วะจะมาค�านับหนึ่งครั้ง จุดธูป

เทยีน เซ่นอาหารและผลไม้ ก่อนจะดืม่เหล้าชาว

ลั๊วะจะเทลงพื้น เพื่อให้บรรพบุรุษก่อน แล้วค่อย

ให้แขกดื่ม เวลาแขกรับแก้วจะรับด้วยสองมือ 

และจะต้องดื่มให้หมดแก้ว ทุกเทศกาลส�าคัญ

ชาวลั๊วะจะสวดมนต์บูชาเหล้า เพื่อบอกกล่าว 

ผีบรรพบุรุษว่าตนก�าลังท�าอะไรอยู ่ และให  ้

ผีบรรพบุรุษคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข จากการ

ส�ารวจผูว้จิยั พบว่า การบชูาวญิญาณบรรพบรุษุ

ก็คือการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษที่เก่าแก่สมัย

โบราณ (2) ความหมายสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึง

กัน พิธีกรรมทางศาสนาดั้งเดิมคือปรากฏการณ์

ทางวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ประจ�าชนเผ่า

ของพวกเขา ขั้นตอนการเคารพบูชาจะมีของใช้

ทีค่ล้ายคลงึกนัและสิง่ทีข่าดไม่ได้กค็อื ววัและไก่ 

และในพิธีกรรมจะต้องมีผู้สูงอายุ เข้าร่วมด้วย 

ววัจะเป็นสัตว์มงคลและกเ็ป็นสตัว์ทีม่คีณุค่าทาง

ทรพัย์สนิ เมือ่มพีธิกีรรมใหญ่ๆจะต้องมวีวัเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง ส่วนไก่จะเป็นอาหารที่

เหมาะสมที่สุดส�าหรับแขกที่มาร่วมพิธีกรรม 

เพราะไก่จะแสดงถึงความเคารพสูงสุด ดังนั้น

ความหมายสญัลกัษณ์ของพธิกีรรมของชาวลัว๊ะ

จนีและชาวลัว๊ะไทยจะมคีวามคล้ายคลงึกนั ล้วน

แต่เป็นสัญญาลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่า 

เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพผู ้สูงอายุ  

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าตนเอง และ

อนุรักษ ์ธรรมชาติ  (3) หน ้าที่ทางสังคมท่ี

คล้ายคลึงกันพิธีกรรมนี้มีอยู่ในสังคมที่มีความ

ส�าคญัคล้ายคลงึกนัไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย

หรอืประเทศจนีเพือ่ให้นกัวจิยัสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลและสถานที่ได้ พิธีกรรมนี้เป็นสีสันทาง

สังคมของชาวลั๊วะจีนและชาวลั๊วะไทย เพื่อ

ดงึดดูผูค้นให้มาความสนใจวฒันธรรมนีม้ากขึน้

อีกท้ังยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมชนเผ่าท่ีมี

เอกลักษณ์นี้ไว้ สามารถให้ผู ้เชี่ยวชาญทาง

วิชาการเข้าใจถึงกระบวนการในการพัฒนา

มรดกประเพณีพื้นบ้านว่ารวมอยู ่ในวิถีชีวิต

ปัจจุบันได้อย่างไร ปัจจุบันน้ีบางวัฒนธรรม 

มีการปรากฏอย่างต่อเน่ืองอย่าง เช่น หลักสูตร

ชาติพันธุ ์วิทยา สังคมวิทยาและคติชนวิทยา

เป็นต้น และยังมีอีกสังคมการท�างานที่มีคุณค่า

ทางเศรษฐกจิซึง่กค็อืการประกอบพธิขีองศาสนา

ดั้งเดิม เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในการพัฒนาการ 

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน สามารถให้

องค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนารักษาประเพณีนี้

มากขึ้น จะน�ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมของท้องถิ่น

	 2)	ความแตกต่างกันประกอบด้วย 

(1)ด้านสิ่งของท่ีใช้ในพิธีกรรมในกระบวนการ

ประกอบพธิกีรรมของชาวล๊ัวะไทยค่อนข้างใส่ใจ

กบัจ�านวนและการเลอืกสิง่ของทีน่�ามาประกอบ

พิธีกรรม เพราะจ�านวนท่ีแตกต่างกันแสดงถึง

ความหมายของวัฒนธรรมท่ีต่างกันด้วย ดังน้ัน 

ผู้วิจัย จึงบันทึกการบูชาผีต้นข้าวของขาวลั๊วะไว้

ในวิธีกรรม ผู ้ดูแลจะบอกผู้วิจัยในเร่ืองของ

จ�านวนและล�าดับของสิ่งของ และมุ่งเน้นภาพ

บรรยากาศกิจกรรมพิธีบูชาของชาวลั๊วะอ�าเภอ

ชางหยวนและในพธิกีรรมควรมกีารเชือ่มโยง ใน

กิจกรรมมักจะมีการเต้นที่มีความหมายต่างๆ 

งานรื่นเริงเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมแต่ละ

กิจกรรม การเรียกคืนส่ิงท่ีควรมีในป่า แสดงให้

เห็นถึงความงามของธรรมชาติที่ผสมผสานกัน
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กับธรรมชาติ (2) ด ้านความแตกต่างของ

กระบวนการในพิธีกรรมเนื่องจากสองประเทศมี

วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน โดยคนไทยเกือบทุกคน 

น่ังบนพื้น เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า ที่อยู่อาศัย

จะเป็นบ้านไม้ยกสูงกระบวนการประกอบ

พิธีกรรมจะนั่งที่พื้น มีการค�านับ ในการท�าพิธี

ของชาวลั๊วะจะประกอบพิธีที่บ้าน นอกจาก

ลกูสาวเจ้าบ้านแล้วลกูสาวบ้านอืน่จะไม่สามรถ

ขึ้นไปบนบ้านได้ เพราะจิตวิญญาณของพิธีอยู่

ช้ันบน ในระหว่างที่อยู่ในห้องเชิญจิตวิญญาณ

ออกมานั้น นอกจากเจ้าบ้านแล้วคนอื่นจะ 

ไม่สามารถเข้าไปดูได้ แต่ผู้วิจัยได้รับอนุญาต

จากเจ้าบ้านให้สามารถอยู ่นอกประตูห ้อง 

เพือ่เก็บบนัทึกข้อมลูทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ กระบวนการ

พิธีกรรมทั้งหมดเต็มไปด้วยความลึกลับ ผู้วิจัย

ยังได้เข้าร่วม “เทศกาลข้าวใหม่”ของชาวลั๊วะ

อ�าเภอชางหยวน ซึ่งล้วนแต่เป็นภาพของงาน

รื่นเริง “วิญญาณจีกู” เป็นการเชื่อมโยงรูปแบบ

ในการแสดง ทุกคนสามารถเข้าชมและถ่ายรูป

ได้ไม่มีข้อห้ามมากเกินไป เทศกาลข้าวใหม่ของ

ชาวลั๊วะผสมผสานองค์ประกอบที่ทันสมัยอย่าง

มาก ดังนั้น บอกได้ว่าชาวลั๊วะไทยกับลั๊วะจีน 

มีกระบวนการทางพิธีกรรมที่แตกต่างกัน และ 

(3) ด้านรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

ชุมชนที่แตกต่างกันชาวลั๊วะไทยมีกิจกรรมทาง

พิธีกรรมสองแบบ แบบที่หนึ่งเป็นกิจกรรมทาง

พธีิกรรมของชาวบ้านแต่ละบ้าน แบบทีส่องเป็น

กิจกรรมทางพิธีกรรมที่ทั้งหมู ่บ้านท�าร่วมกัน  

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนคนในหมู่บ้านทั้งหมด

ต้องมีส่วนร่วม คนรุ ่นก่อนสามารถให้คนใน

ครอบครัวเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมคนรุ่นหลัง

จะต้องเป็นผู้ออกไปท้ังหมูบ้่าน ส�าหรบัววัท่ีใช้ใน

พธิจีะต้องเป็นหัวหน้าผู้ดแูลพธิกีรรมเป็นผู้รับผิด

ชอบท้ังหมด คนท้ังหมูบ้่านจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็น

ตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วกระจายไป 

ทุกครัวเรือน ชาวลั๊วะอ�าเภอชางหยวน เน้นการ

มส่ีวนร่วมของคนในหมูบ้่านในพธิกีรรมเป็นหลกั 

รัฐบาลและองค์กรที่สนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบ

ด้านวัสดุอุปกรณ์ พิธีกรรมน้ีดึงดูดนักท่องเท่ียว

เพื่อมาสัมผัสประสบการณ์พื้นบ้านได้ไม่น้อย 

เป็นการรักษารูปแบบวัฒนธรรมพืน้บ้านพืน้ฐาน

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจ

 ผลการวิ เคราะห ์สาเหตุของความ

สอดคล้องและความแตกต่างระหว่างพธิกีรรมมี

ดังนี้

 1) สาเหตุของพิธีกรรมที่ยั งมีอยู ่ที่ 

เหมือนกันประกอบด ้วย (1)ภูมิหลังทาง

วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีเหมือนกัน มีบรรพบุรุษ

เดียวกันน�ามาซึ่งความคล้ายคลึงกันของสีผิว 

ภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกัน เป็นเพียง

แค่ส่วนหนึ่งของการย้ายถิ่นฐานของชาวลั๊วะไป

ยังประเทศพม่าและภาคเหนือของประเทศไทย

หลังจากที่อพยพไปในพื้นที่นั้นๆแล้วได้เกิดการ

ผสมผสานของวฒันธรรมจนมชีือ่เรียกท่ีแตกต่าง

กัน ชาวลั๊วะจีนและชาวลั๊วะไทยมีความเชื่อใน

ศาสนาดั้งเดิม เช่น การบูชาธรรมชาติ มีความ

เชือ่ว่ามวีญิญาณในธรรมชาตแิละจกัรวาล และ

ในปัจจุบันความหมายและเนื้อหาค�าสอน

ศาสนาดั้งเดิมไม่มีแล้วเพราะว่าอยู่ในสภาพ

พืน้ทีท่ีไ่ม่เหมอืนกนัจงึเกดิการเปลีย่นแปลงอย่าง

มาก แต่ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาตบินโลกน้ีล้วน

มีเหมือนกัน เช่น ฟ้าผ่าฟ้าร้อง เป็นต้น ดังน้ัน 
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รูปแบบและพิธีกรรมทางศาสนาดั้งเดิมของ 

พวกเขาจึงมีความคล้ายคลึงกัน การใช้ชีวิต 

ในสังคมจากรุ่นสูรุ่น่ของพวกเขาจงึกลายมาเป็น

วัฒนธรรมที่ โดดเด ่นในสังคมนักเขียนชาว

อเมริกานามว่า Ruth Benedict เคยเขียนว่า 

“ประวัติชีวิตของบุคคล ก่อนอื่นคือจะต้องปรับ

ให้เข้ากบัวถิกีารด�ารงชวีติของชมุชนจากรุน่สูรุ่น่

ลงมา ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลืมตาดูโลก ประเพณ ี

ได้สร้างประสบการณ์และพฤติกรรมซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปแล้ว แต่เมื่อเติบโต

เป็นผู้ใหญ่เวลามีกิจกรรมต่างๆสามารถเข้าร่วม

ได้ ความเคยชินในวัฒนธรรมก็คือความเคยชิน

ของเขา วฒันธรรมอืน่ๆความเชือ่วฒันธรรมกค็อื

ความเชื่อของบุคคล ความเป็นไปไม่ได้ก็คือ

ความเป็นไปไม่ได้ของบุคคล ดังนั้น ชาวลั๊วะจีน

และชาวล๊ัวะไทยจึงมีบรรพบุรุษที่คลายคลึงกัน 

วฒันธรรมเป็นมรดกตกทอดจากรุน่สูรุ่น่จนกลาย

มาเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมทีค่ล้ายคลงึกนั(2) 

การใช้ชวีติในสภาพแวดล้อมทีค่ล้ายคลงึกนั การ

ใช้ชีวิตของชาวลั๊วะจีนอาศัยอยู่บนภูเขาละว้า 

ชาวล๊ัวะอ�าเภอชางหยวนเป็นส่วนหนึ่งของชน

เผ่าละว้า พวกเขาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทีอ่าศยั

อยู่ในภูเขาลึก มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีพืช

และสัตว์ที่หลากหลาย การขึ้นเขาล่าสัตว์เป็น

เรือ่งปกต ิชาวลัว๊ะไทยอาศยัอยูใ่นภาคเหนอืของ

ประเทศไทย มีประชากรน้อยและการสัญจร 

ไม่สะดวก ชนเผ่าในภาคเหนือของประเทศไทย 

ผู้วิจัยเรียกว่า ชาวเขา พื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือ

เป็นตวัเลือกแรกในการศกึษาชนเผ่า เพราะมกีาร

ด�ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน  

โดยรวมค่อนข้างล้าหลัง

 2)  สาเหตคุวามแตกต่างของพธิเีซ่นไหว้

ผีของชนเผ่าล๊ัวะจนีและชนเผ่าล๊ัวะไทยประกอบ

ด้วย (1) ปัจจัยภายในและภายนอกที่ท�าให้

วฒันธรรมของชนเผ่าลัว๊ะชาวจนีและชนเผ่าลัว๊ะ

ชาวไทยมีความแตกต่างกัน ปัจจัยภายใน 

ได้แก่ (1.1)ชนเผ่าล๊ัวะมคีวามเล่ือมใสท้ังศาสนา

พุทธ และศาสนาคริสต์เนื่องจากประเพณีของ 

ชนเผ่าล๊ัวะโบราณได้รับการถ่ายทอดมาจากชาว

ไทยใหญ่ เช่น การจัดประเพณีการเซ่นไหว้ผีใน

แต่ละครัง้ต้องฆ่าววัเพือ่น�ามาเป็นเครือ่งเซ่นไหว้

คร้ังละหลายสิบตัว และยังมีพืชธัญญาหารอีก

มากมาย จงึท�าให้ชนเผ่าลัว๊ะแต่โบราณเกดิภาวะ

เงินและอาหารไม่พอใช้สอย จากนั้นมาศาสนา

พุทธได้มีการส่ังสอนให้ประหยัด ไม่ฆ่าสัตว์ตัด

ชีวิต จึงมีการฆ่าสัตว์มาเซ่นไหว้น้อยลง ไม่นาน

ชุมชนเผ ่า ล๊ัวะจึงได ้ หันมาเ ล่ือมใสนับถือ 

ในค�าสอนของศาสนาพุทธมากขึ้น นอกจากนี้  

ยงัได้รบัผลกระทบมาจากวฒันธรรมทางตะวนัตก 

ความเชื่อในเรื่องพระเยซ ูศาสนาคริสต ์จึงท�าให้

ประเพณีเซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะเลือนรางหาย

ไป และเกดิการเปลีย่นแปลงของประเพณชีนเผ่า

ล๊ัวะ (1.2)ชนเผ่าล๊ัวะได้รับเอาวฒันธรรมของชน

เผ่าไตและชนเผ่าฮัน่เข้ามา ชนเผ่าลัว๊ะได้รบัผลก

ระทบมาจากวัฒนธรรมของชาวฮั่น ที่พิเศษกว่า

น้ันก็คือ ชาวอ�าเภอชางหยวนได้รับกระแส

วัฒนธรรมมาจากชาวไต ทุกๆปีจะมีการจัดงาน

ปีใหม่แบบจีนและมีงานประเพณีงานสงกรานต์

แบบชาวไตด้วย ด้านวัฒนธรรมของชาวฮั่นเป็น

วัฒนธรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศจีน  

มันท�าให้คุณภาพชีวิตของชาวเผ่าล๊ัวะมีความ

ร�า่รวยและพละก�าลงั จากการทีไ่ด้ศกึษาเกีย่วกบั
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การค้า ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆท�าให้มี

ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากมาย ท�าให้ชนเผ่าลั๊วะส่วน

หนึ่งเดินทางเข ้ามาหาความเจริญในเมือง 

วัฒนธรรมที่ดีชาวเผ่าลั๊วะได้ซึมซับเอาไว้ ส่วยที่

ไม่ดีนั้นก็น�าทิ้งไป ชาวเผ่าลั๊วะยังได้รับเอา

วฒันธรรมของชาวไตและชาวฮัน่เข้ามา จงึท�าให้

ความเชือ่และประเพณดีัง้เดมิได้ถกูเปลีย่นแปลง

ไปมาก ปัจจัยภายนอก นโยบายของประเทศ 

ส่งผลกระทบต่อเขตชางหยวนในเขตชางหยวน

เป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชนชาติเป็น

อย่างมาก วัยรุ่นส่วนใหญ่จะออกไปจากชุมชน

ของตนเองเพื่อไปท�างานที่อื่น ได้รับการศึกษา 

และได้รับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ล้า

สมัยไม่เชื่อเร่ืองวิญญาณ ภูตผีปีศาจอีกต่อไป 

เร่ิมมคีวามเชือ่เรือ่งศาสนา ละทิง้สิง่ก่อสร้างสมยั

เก่าหันมาอยู่อาศัยในที่อยู่สมัยใหม่ ปัจจัยเหล่า

นี้ท�าให้การใช้ชีวิตของคนชนเผ่าลั๊วะเปลี่ยนไป 

ราวกับเป็นคนชนชาติฮั่น นานวันเข้าประเพณี

การเซ่นไหว้ผีแบบโบราณก็เปลี่ยนแปลงไป

สรุป

 1. รปูแบบของการด�าเนนิพธิกีารของชน

เผ่าลัว๊ะ อ�าเภอฮอด จงัหวัดเชยีงใหม่ ประเทศไทย 

มีการประกอบพิธีกรรมในท้องถิ่นเป็นเวลาสาม

วันแต่ละวันทุกคนที่เป็นชนเผ่าลั๊วะจะต้องเข้า

ร่วม โดยในพิธีดังกล่าว พิธีจะเริ่มข้ึนตั้งแต่ช่วง

เช้า จะมกีารฆ่าไก่แล้วน�าไปต้มเพือ่เตรยีมไปใช้

ในพิธี และยังมีเกลือ ขนมหวาน เปลือกส้ม พริก 

น�้าตาล ข้าวสวย ขนุนเป็นต้น น�าสิ่งของเหล่านี้

ไปใส่ในตะกร้า และยังมีจูงวัว ถังเหล้า และเสื่อ 

เป็นต้น รวมถึงยังต้องเตรียมของให้หมอผีอีก

คนละหนึง่ชดุ คอื บหุรี ่ขนมหวาน ดอกไม้ เปลอืก

ส้ม ข้าวสาร ขิงเป็นต้น เมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้ว

จงึเดนิทางไปยงัสถานทีท่ีจ่ดัพธิกีรรมในหมูบ้่าน 

เมื่อถึงสถานที่นั้นแล้วก็ผูกวัวไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ 

แล้วปูเสื่อ หลังจากนั้นหมอผีเริ่มท�าพิธี โดยการ

เดินรอบพิธีสี่รอบสองครั้ง รอบสุดท้ายเข้าไปนั่ง

ในเสือ่ ส่วนชนเผ่าลัว๊ะ อ�าเภอชางหยวน มณฑล

ยนูนาน ประเทศจนี ด�าเนนิการโดยรฐับาลจนีได้

จดัประเพณเีลีย้งผนีีเ้ป็นงานเทศกาล โดยจดัทีหู่

หลู่เสี่ยวเจิง เป็นระยะเวลาสามวัน แต่จะมีการ

ท�าพิธีแค่วันเดียว ซึ่งภายในงานน้ันชาวล๊ัวะไม่

จ�าเป็นต้องเข้าร่วมทุกคนก็ได้ ซึ่งในพิธีนั้นมี

หมอผีเป็นผู้ท�าพิธีกรรม โดยมีการเชิญผีข้าว มา

ในบ้าน และมีการร้องเพลงในนา รวมถึงการ

เกี่ยวข้าวหนึ่งก�า หลังจากนั้นน�ามาประกอบใน

พธิกีรรมและในพธิกีรรมน้ันหมอผีจะเป็นผู้อุม้ไก่

ไว้ ส่วนชาวล๊ัวะก็จะเต้นร�ากัน นอกจากน้ีใน

เทศกาลยังมีการแข่งขันต�าข้าวอีกด้วย

 2. ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห์หา

สาเหตุถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่าง

ของชนเผ่าลั๊วะทั้งสองกลุ่ม พบว่าถึงแม้ทั้งสอง

ชนเผ่าน้ีมีพิธีกรรมและขั้นตอนการเซ่นไหว้ผีจะ

มคีวามคล้ายคลึงกนัและมส่ีวนท่ีแตกต่างกนัอยู่ 

เช่นส่วนที่คล้ายคลึงกันได้แก่ มีความเคารพต่อ

ธรรมชาติ การบูชาบรรพบุรุษ และพิธีกรรมที่บ่ง

บอกถึงความเป็นชนเผ่าล๊ัวะท่ีเหมือนกัน และ

ส่วนความแตกต่าง ประเทศไทยมีความเชื่อ

ว่าการด�าเนินพธิกีรรมดงักล่าวจะท�าให้ชวีติของ

คนชนเผ่าล๊ัวะมคีวามสงบสุขและเจรญิก้าวหน้า 

แต่ประเทศจีนถือว่าพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานี้

เป็นการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งจะต้อง
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รักษาเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วน�า

แนวทางนี้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต อีกทั้งยัง

เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลท�าให้

เศรษฐกิจของชนเผ่าลั๊วดีขึ้น 

อภิปรายผล

การวิจัยนี้ท�าให้ทราบว่าไทยและจีนมี

ความเชื่อที่เกี่ยวกับประเพณีเลี้ยงผีของชนเผ่าลั๊

วะมาแต่โบราณที่เหมือนกัน แต่มีรูปแบบทาง

พิธีกรรมที่แตกต่างกัน โดย ในส่วนที่คล้ายคลึง

กัน ได้แก่ มีความเคารพต่อธรรมชาติ การบูชา

บรรพบุรุษ และพิธีกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็น

ชนเผ่าล๊ัวะทีเ่หมอืนกนั และประเทศไทยมคีวาม

เชื่อว่าการด�าเนินพิธีกรรมดังกล่าวจะท�าให้ชีวิต

มีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า ส่วนประเทศ

จีนถือว่าพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานี้เพื่อเป็นการ

รักษาวัฒนธรรมและส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศ

  ทั้งนี้รูปแบบของการด�าเนินพิธีการของ

ไ ท ย แ ล ะ จี น มี ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง กั น  โ ด ย ท่ี

ประเทศไทยมีการประกอบพิธีกรรมในท้องถิ่น

เป็นเวลาสามวนัแต่ละวนัทกุคนทีเ่ป็นชนเผ่าลัว๊ะ

จะต้องเข้าร่วม โดยในพิธีดังกล่าว พิธีจะเริ่มขึ้น

ตั้งแต่ช่วงเช้า จะมีการฆ่าไก่แล้วน�าไปต้มเพื่อ

เตรียมไปใช้ในพิธี และยังมีเกลือ ขนมหวาน 

เปลอืกส้ม พรกิ น�า้ตาล ข้าวสวย ขนนุเป็นต้น น�า

ส่ิงของเหล่านีไ้ปใส่ในตระกร้า และยงัมจีงูววั ถงั

เหล้า และเสื่อ เป็นต้น รวมถึงยังต้องเตรียมของ

ให้หมอผีอีกคนละหนึ่งชุด คือ บุหรี่ ขนมหวาน 

ดอกไม้ เปลอืกส้ม ข้าวสาร ขิงเป็นต้น เมือ่เตรยีม

เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางไปยังสถานที่ที่จัด

พิธีกรรมในหมู่บ้าน เมื่อถึงสถานที่นั้นแล้วก็ผูก

วัวไว้ท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่ แล้วปูเสื่อ หลังจากน้ัน

หมอผีเริ่มท�าพิธี โดยการเดินรอบพิธีสี่รอบสอง

ครัง้ รอบสดุท้ายเข้าไปนัง่ในเสือ่ ส่วนชนเผ่าลัว๊ะ

ชาวจีน รัฐบาลจีนได้จัดประเพณีเล้ียงผีน้ีเป็น

งานเทศกาลโดยจัดที่หูหลู่เสี่ยวเจิง เป็นระยะ

เวลาสามวัน แต่จะมีการท�าพิธีแค่วันเดียว ซึ่ง

ภายในงานน้ันชาวล๊ัวะไม่จ�าเป็นต้องเข้าร่วมทุก

คนก็ได้ ซึ่งในพิธีน้ันมีหมอผีเป็นผู้ท�าพิธีกรรม 

โดยมีการเชิญผีข้าวมาในบ้าน และมีการร้อง

เพลงในนา รวมถงึการเกีย่วข้าวหนึง่ก�า หลงัจาก

น้ันน�ามาประกอบในพธิกีรรมและในพธิกีรรมน้ัน

หมอผีจะเป็นผู้อุ้มไก่ไว้ ส่วนชาวลั๊วะก็จะเต้นร�า

กนั นอกจากนีใ้นเทศกาลยงัมกีารแข่งขนัต�าข้าว

อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรมีการท�าวิจัยในเชิงการเปรียบ

เทียบพิธีกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันของกลุ่ม

ชาติพันธุ์อื่น

 2. อื่นๆควรน�าวิธีการในวัฒนธรรมท้อง

ถิน่ไปปรบัใช้ให้เหมาะกบับรบิทของชมุชนตนเอง

 3. รัฐบาลไทยควรให้การสนับสนุนด้าน

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมโดยการจัดเป็น

เทศกาลเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจของประเทศ
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประเภทของบทความ 

  1.  บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ เป็นความรู ้ใหม่  

กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี  

ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ อินเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ 

เสนอแนวทางแก้ไข 

 2.  บทความวิจัย หมายถึง เป็นการนาเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมา

และความส�าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การด�าเนินการวิจัย 

 3.  บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ  

คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ บทความหรือผลงานศิลปะ อาทินิทรรศการ ทัศนศิลป์ และ 

การแสดงละครหรือดนตรีโดยใช้หลักวิชาและดุลยพินิจอันเหมาะสม 

 4.  บทความปรทิศัน์ (Review article) หมายถงึ งานวชิาการท่ีประเมนิสถานะล่าสุดทางวชิาการ 

(State of the art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้ามีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู ้

ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อพิพากษ์ท่ีชี้ให้เห็นแนวโน้มท่ีควรศึกษาและ 

พัฒนาต่อไป 

การเตรียมต้นฉบับ 

 1.  พมิพ์ผลงานทางวชิาการ ควรจดัพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรอื Macintosh 

บนกระดาษขนาด A 4 โดยแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ในหนึ่งหน้ากระดาษ 

   1.1  การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

   -  ซ้าย 1.5 นิ้ว

   -  บน 1 นิ้ว

   -  ล่าง 1 นิ้ว

   -  ขวา 1 นิ้ว

   1.2  ใช้อักษร Cordia New ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาด 18,  

ชื่อผู ้นิพนธ ์  ขนาด 16, รายละเอียดผู ้ นิพนธ ์  ขนาด 14, เ น้ือหาใช ้ตัวปกติ  ขนาด 16  

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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 2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ จะต้องมีค�าส�าคัญ 

ในบทคัดย่อภาษาไทย และ Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ จ�านวนไม่เกิน  

5 ค�า (บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ทุกบทความ) 

 3. ถ้ามีรูปภาพ / ตารางประกอบ ควรมีภาพท่ีชัดเจน ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริง 

แนบด้วย 

 4. ประวัติผู ้แต่ง ให้ระบุชื่อของผู้เขียน หน่วยงานท่ีสังกัด ต�าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)  

วฒุกิารศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป พร้อมสาขาวชิาท่ีเชีย่วชาญ ประสบการณ์การท�างานและ

ผลงานทางวิชาการ1-3 ปีที่ผ่านมา และ File.jpg รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (สวมสูท) 

 5.  บรรณานุกรมจ�าแนกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร) 

 6.  ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

 7.  การส่งต้นฉบับ จะต้องส่งเอกสารบทความจ�านวน 1 ฉบับ และแบบฟอร์มส่งบทความ 1 

ฉบบัพร้อมทัง้ CD บนัทกึข้อมลูของเนือ้หาและประวตัผิูแ้ต่ง (เอกสารทีส่่งทัง้หมด) จ�านวน 1 แผ่น โดย

บทความจ�านวน 1 ฉบับ ข้างต้นแบ่งให้เป็น 

   7.1  บทความที่มีรายละเอียดของผู้เขียนบทความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 จ�านวน  

1 ฉบับ น�าบทความที่ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของ

บทความก่อนการตพีมิพ์ ในกรณทีีผ่ลการประเมนิระบใุห้ ต้องปรบัปรงุแก้ไข ผูเ้ขยีนจะต้องด�าเนนิการ

แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ 

 8. ผู้เขียนตรวจความถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ควรมีค�าผิด และค�าท่ีมี ๆ  

(ไม้ยมก) ในค�าว่าต่าง ๆ  เป็นต้น โดยเคาะวรรค แล้วเสร็จจงึส่งบทความพร้อมต้นฉบบัของท่านท่ี ส�านัก

วจิยั ชัน้ 2 อาคารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบรีุ พร้อมบนัทึกข้อมลูลงแผ่นบนัทึก

ข้อมูลก่อนส่งให้กองบรรณาธิการดาเนินต่อไป 

รูปแบบการเขียนอ้างอิง 

 กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง

แบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้า 

หรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งท่ีมาของข้อความน้ันและอาจระบุ เลขหน้า 

ของเอกสารด้วยก็ได้หากต้องการตัวอย่างและให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation)  

โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆจัดเรียงรายการ

ตามล�าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ “บรรณานุกรม” ส�าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 

Reference ส�าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 

(American Psycho- logical Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดังนี้ 
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 ชื่อ - ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ .ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์. 

   ตัวอย่าง 
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   และการพยาบาล .พิมพ์ครั้งที่ 4. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์. 

2. บรรณานุกรมบทความ 

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

   ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทหรือ ตอน). สถานที่พิมพ์:  

   ส�านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 

 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์. (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ใน สุมาลี นิมมานนิตย์ และ  

   ปรีดา มาลาสิน (บรรณาธิการ), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death 

   syndrome (หน้า12-25). กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

   มหาวิทยาลัยมหิดล. 

3. บรรณานุกรมบทความวารสาร 

 ชื่อ - ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่, (ฉบับที่) : หน้าที่ปรากฏบทความ 

   ในวารสาร. 

ตัวอย่าง 

 กฤษณา น้อมสกุล, ลักขณา กานดี, สิริพร สืบสาน, ปวีณ เกื้อกุล, มาลี อุดมผล, สวัสดิ์ รักดี,  

   และคณะ. (2550). การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามัย 25,  

   (52): 56-60. 

4. บรรณานุกรมออนไลน์ 

 ชื่อผู้รับผิดชอบเว็บไซต์/หน่วยงาน/บุคคล. (ปีท่ีปรากฏ). ชื่อบทความ.ค้นเมื่อวัน เดือน ปี, 

   จาก http://................................ 

ตัวอย่าง 

 ชวนะ ภวกานันท์.(2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2554, 

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

 ชื่อ - ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท่ี (ฉบับท่ี). ค้นเมื่อวัน เดือน ปี, 

   จากชื่อฐานข้อมูล 

ตัวอย่าง 

 ชาญชัย เจริญรื่น. (2544). การจัดแรงด้านทางอากาศพลศาสตร์ ของเมล็ดข้าวเปลือก. 

   วารสารวิชาการ. 9(3). ค้นเม่ือ 5 กรกฎาคม 2549, จาก ฐานข้อมูลวารสาร  

   วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

6. บรรณานุกรมบทความจากการสืบค้น CD-ROM 

 ชื่อ - ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ (ชื่อ CD ROM). ค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จากชื่อฐานข้อมูล 

   ที่สืบค้น. (หมายเลขเอกสารที่สืบค้น) 

ตัวอย่าง 

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

   for older adults: Comparing rating. (Doctoral Dissertation). Retrieved  

   November 26, 2009, from ProQuest Dissertation & Theses databases.  

   (Publication No. AAT3354064) ดาวน ์โหลดรูปแบบการเขียนได ้ที่  

   www.bkkthon.ac.th / หน่วยงาน อื่นๆ / วารสารวิชาการ 

การสมัครสมาชิก 

 อัตราค่าสมาชิก วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อัตราค่าสมัครสมาชิก 

ราย 6 เดือน ฉบับละ 150 บาท 1 ปี จ�านวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 300 บาท 

การส่งเงินค่าสมัครสมาชิก 

 1.  เงินสด (กรณีสมัครด้วยตนเอง) 

 2.  ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจาหน่ายและสมาชิก 

   โทรศัพท์ (02) – 8006800-5 ต่อ 1403 โทรสาร (02) - 8006806
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(รูปแบบการเขียนบทความวิจัยลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

ชื่อเรื่องภาษาไทย (ตัวหนา ขนาด 18)

 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (ตัวหนา ขนาด 18)
 ชื่อผู้นิพนธ์ (ขนาด 14)

 รายละเอียดผู้นิพนธ์ (สาขาวิชา, คณะ, มหาวิทยาลัย (ขนาด 12))

 บทคัดย่อ (ตัวหนา ขนาด 16)

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

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

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

ค�าส�าคัญ : 

 ABSTRACT (ตัวหนา ขนาด 16)

 …………………………………………………………………………………………………

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

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

Keywords : 

บทน�า 

 …………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………….……….

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………….……….

…………………………………………………

วัตถุประสงค์การวิจัย

 …………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………….…...

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 …………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

การด�าเนินการวิจัย

 …………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

ผลการวิจัย

 …………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

อภิปรายผล

 …………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

ข้อเสนอแนะ

 …………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

บรรณานุกรม

 …………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………
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ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................

อาชีพ  	อาจารย์ประจ�าสาขาวชิา.....................................คณะ...........................................................

   สถาบัน/ มหาวิทยาลัย...........................................................................................................

  	นักศึกษา ระดับ ................ คณะ ...................... มหาวิทยาลัย ..............................................

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

เหตุผลที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก

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

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

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

ถนน.....................................ต�าบล.....................................อ�าเภอ...................................................................

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

โทรสาร....................................... E-mail : .................................................................................

การสมัครสมาชิก

 อตัราค่าสมาชกิ วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีอตัราค่าสมาชกิราย 6 เดอืน ฉบบัล่ะ 150 บาท 

1 ปี จ�านวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 300 บาท

การส่งเงินค่าสมัครสมาชิก

1.   เงินสด ช�าระได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2.   ช�าระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่าพระ เลขบัญชี 142-1-234-452   

    

     ลงนาม...................................................

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

                .........../................/............

* ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการได้ที่ www.bkkthon.ac.th/หน่วยงานอื่นๆ/วารสารวิชาการ
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แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาน�าลงวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

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

เรื่อง  ขอส่งบทความวิชาการลงในวารสารวิชาการ
เรียน  บรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................
อาชีพ   	อาจารย์ประจ�าสาขาวชิา..............................คณะ..................................................................
   สถาบัน/ มหาวิทยาลัย...........................................................................................................
  	นักศึกษาระดับ .................................. สาขา ........................................................................  
   คณะ ............................................... มหาวิทยาลัย ..............................................................
  	อื่นๆ ....................................................................................................................................
ขอส่ง  	บทความวิจัย 	บทความวิชาการ
  	บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 	บทความปริทัศน์ (review article) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย)..................................................................................................................................
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขที่.....................หมู่....................ซอย........................................................
ถนน.................................ต�าบล........................................อ�าเภอ...................................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...............................................
โทรสาร........................................... E-mail : ..................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้
  	เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
  	เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
   	บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น�าส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
    วารสารอื่น ๆ อีก นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ  
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

     ลงนาม...................................................ผู้ส่งบทความ
                                                                   (..................................................)
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